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Úvod

Koronární nemoc srdečního štěpu- přehled problematiky

Přes velmi příznivý dopad transplantační léčby  na osud nemocných v terminálních fázích 

srdečních onemocnění, zůstává tato léčba spojena s řadou komplikací (1 ). Jednou 

z nejčastějších a nejvýznamnějších komplikací ortotopické transplantace srdce (OTS )

je vedle akutních rejekcí,  nádorových onemocnění   a infekcí koronární nemoc srdečního 

štěpu. V oddáleném období po OTS představuje celosvětově koronární nemoc srdečního 

štěpu ( KNSŠ ) společně s nádorovými onemocněními nejčastější příčinu morbidity a 

mortality  příjemců transplantovaného srdce (2 )- viz graf. č. 1.  Přes významný pokrok 

dosažený na poli transplantační medicíny se výskyt KNSŠ  a z ní vyplývajících komplikací 

nikterak nemění, ba naopak,   se zavedením nových a  přesnějších  zobrazovacích metod se 

seznamujeme s pravým rozsahem jejího výskytu. Je to právě její „pandemie“ a vzrůstající 

klinický význam , které činní KNSŠ jedním z nejdůležitějších problémů současné srdeční 

transplantologie. 

Přestože se skutečně jedná o jeden z nejpalčivějších problémů péče o nemocného po 

transplantaci srdce, je třeba přiznat, že úroveň znalostí o příčinách a patofyziologii 

onemocnění není v současné době na přijatelné úrovni. Od těchto neuspokojivých znalostí 

se pak odvíjí současná úroveň možných preventivních či dokonce léčebných modalit. Z 

těchto okolností pak vyplývá v současné době ( rok 2005-2006 ) stále neklesající  výskyt 

KNSŠ v populaci nemocných po OTS a neměnící se výskyt závažných komplikací KNSŠ,  

a proto i přetrvávající zhoršená prognóza nemocných postižených KNSŠ.  

S explozivně narůstající pozorností, která je problémům týkajících se KNSŠ v posledních 

letech věnována, se objevují stále nové a nové poznatky upřesňující naše představy o 

příčinách rozvoje KNSŠ a někdy zpochybňující doposud zažitá schémata patofyziologie 

tohoto onemocnění.



Graf. č. 1   

Příčiny úmrtí  příjemců v jednotlivých časových obdobích po OTS

       Data přezvata se svolením ISHLT  z aktuálního registru ISHLT ( www.ishlt.org )

Terminologie

S úrovní znalostí patofyziologie onemocnění se rovněž měnila jeho terminologie. Od 

počátku byla koronární nemoc srdečního štěpu  považována za důsledek chronické 

imunitní reakce proti antigenům dárce, a byla proto  nazývána  chronickou rejekcí. 

Morfologický nález difuzního panvaskulárního postižení věnčitých tepen, rychlý vznik a 

progrese byly v souhlase s pozorováními v experimentu ( imunitně zprostředkované 

difuzní, panvaskulární postižení  cév  transplantovaného štěpu u HLA nekompatibilních 

kmenů ). Chronická rejekce  srdečního štěpu  byla považována za onemocnění specifické 

pro transplantovaný orgán a  za ekvivalent  chronické rejekce jiných transplantovaných 

orgánů ( ledviny, játra ).  Vzhledem k progresivitě bylo onemocnění taktéž označováno 

jako akcelerovaná ateroskleróza štěpu. Později bylo však toto dogma značným způsobem 

zpochybněno. Klinické studie pomocí intravaskulárního ultrazvuku in vivo ukázaly 

v řadě případů na nedifuzní charakter postižení epikardiálních věnčitých tepen,  klinické 
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studie konsistentně  neprokázaly korelaci mezi akutními rejekcemi ( jako odraz imunitní 

aktivity příjemce proti štěpu ) a výskytem  KNSŠ, řada faktorů neimunologické povahy  

byla překvapivě v klinice shledána rizikovými faktory vývoje KNSŠ. Navíc byl 

prezentován i neimunologický experimentální model rozvoje KNSŠ. Pod vlivem této 

kombinace znalostí byl postupně název chronická rejekce nahrazen  neutrálním názvem 

koronární nemoc srdečního štěpu či vaskulopatie štěpu,  jako odraz  patrně kombinované  

etiologie onemocnění a současně nejistoty znalostí jeho přesné patofyziologie. 

Výskyt koronární nemoci srdečního štěpu

U KNSŠ  je v literatuře udáván jako u jedné z mála nemocí  výskyt na základě 

screeningových metod a ne primárně na podkladě výskytu klinických projevů. Výskyt 

KNSŠ je tak vždy údajem o výskytu morfologických známek KNSŠ a zahrnuje většinou 

asymptomatické pacienty. Navíc  jsou ve většině případů hodnoceni pouze nemocní, 

kteří přežijí autory zvolené časové období, získaná čísla jsou snížena o nemocné, kteří 

v důsledku komplikací KNSŠ za sledované období zemřou. Neexistují žádné větší 

soubory a data o výskytu klinické manifestaci onemocnění v jednotlivých časových 

obdobích  po transplantaci srdce.  Známe pouze data o výskytu nejzávažnějších projevů 

KNSŠ- úmrtí či nutnost retransplantace udávané do souvislosti s přítomnými 

morfologickými známkami KNSŠ. 

Kromě výše uvedené neobvyklosti v získávání podkladů pro vyjadřování výskytu KNSŠ 

v populaci příjemců transplantovaného srdce je navíc vyjadřování prevalence KNSŠ 

komplikováno řadou problémů. Prvním z problémů je nejednotnost jednotlivých studií 

v použité screeningové metodě a  navíc i rozličná diagnostická kritéria přítomnosti KNSŠ 

používána různými studiemi. Druhým problémem jsou, a to obzvláště v posledních 

letech, rozličné používané imunosupresivní režimy. Informace a čísla uvedená v 

následujících odstavcích věnujících se podrobněji výskytu KNSŠ jsou proto  platná  

pouze a jedině u populace příjemců OTS léčených „klasickou“ imunosupresivní 

kombinací- cyklosporin A, azathioprin a prednison, či jinými kombinacemi léčiv, u nichž 

nebyl prokázán příznivý účinek na ovlivnění rozvoje KNSŠ v porovnání s výše uvedenou 

„klasickou“ imunosupresivní kombinací.



Z klinického pohledu tak pouze lze konstatovat, že ze všech úmrtí podíl úmrtí 

způsobeného KNSŠ ( dle registrů Mezinárodní společnosti pro transplantaci srdce a plic-

International society of heart and lung transplantation ( ISHLT) ) dosahuje v 1. roce 4,6 

% , v delším období  od TxS pak 14-17%  ( viz graf č. 2 ). Částečně potěšitelným 

zjištěním pak je, že výskyt úmrtí způsobeného KNSŠ v posledních létech přeci jenom 

lehce klesá - viz graf č. 3 (2 ).

Graf č. 2 
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                            Data přezvata se svolením ISHLT  z aktuálního registru ISHLT ( www.ishlt.org )

Graf č. 3 

Výskyt úmrtí způsobeného KNSŠ  v rozličných časových etapách po OTS
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                                   Data přezvata se svolením ISHLT z aktuálního registru ISHLT ( www.ishlt.org )

Prevalenci  morfologických známek KNSŠ ( ve většině studií získané na základně 

screeningových metod doplněné o symptomatické nemocné) je  nutno vztahovat k

použité vyšetřovací metodě a navíc i diagnostickým kriteriím použitých k definici 

přítomnosti KNSŠ. 

V současné době je za referenční metodu v diagnostice KNSŠ  považováno zcela 

jednoznačně intravaskulární ultrazvukové vyšetření věnčitých tepen ( IVUS ) a jako 

diagnostické kritérium přítomnosti KNSŠ je brána  tloušťka intimy ( respektive 

vzdálenost lumen cévy- zevní elastická membrána)  větší jak 0,5 mm. Za výše uvedených 

diagnostických podmínek ( tj. IVUS s výše uvedeným diagnostickým kriteriem )  je 

výskyt KNSŠ u přežívajících příjemců OTS v literatuře udáván  časně po TxS ( tj 1. 

měsíc od OTS ) v cca 45%, v jednom roce od OTS v cca 50%  , ve dvou letech 58% a 

v 5. roce 100%. Z toho již velmi časně po OTS je až v 26% nález považován za 

hemodynamicky významný, v 5-ti letech tomu tak může být až v 85% příjemců OTS.  

V souboru příjemců OTS v Kardiocentrum IKEM ( období 1999- 2003 ) byla přítomnost 

KNSŠ prokázána u 37,3% časně po OTS, u 52 % pacientů v 1. roce, u  80% v 2. roce, u 

91% v 3-5 roce a u 91% v 6-10. roce. Dle současné úrovně znalostí je třeba považovat 

http://www.ishlt.org/


data získaná ze studií využívajích IVUS s výše uvedeným diagnostickým kriteriem za 

skutečnou prevalenci morfologických známek KNSŠ u přežívajících příjemců OTS.

Vzhledem k tomu, že celosvětově je stále jako screeningová metoda přítomnosti KNSŠ 

při klinickém sledování příjemců OTS používána selektivní koronarografie ( SKG ), je 

třeba uvést i prevalenci angiograficky prokázané KNSŠ. Při hodnocení prevalence KNSŠ  

na základě SKG vyšetření je však nutno mít na paměti nižší sensitivitu SKG 

v diagnostice KNSŠ v porovnání s IVUS (3 ). Proto je v tomto případě třeba hovořit 

striktně o prevalenci angiograficky detekované KNSŠ,  a ne o skutečné prevalenci KNSŠ. 

Navíc je v případě SKG nutno věnovat zvýšenou pozornost zvolenému diagnostickému 

angiografickému kritériu přítomnosti KNSŠ v každé dané studii, neboť v tomto se 

jednotlivé studie velmi významně navzájem liší. Některé považují za  průkaz KNSŠ 

pouze nález hemodynamicky významné stenózy epikardiálních tepen, zatímco jiné 

využívají přísnějších a podrobnějších kriterií.   

S využitím přísnějších angiografických kritérií je angiograficky prokazatelná KNSŠ  

časně po OTS u 10%- 26% , u 15-21% příjemců v 1. roce, u 17-27% v 2.roce, 44% ve 

3.roce,  u 55-91% příjemců v 5. roce a u 76% v 10. roce od OTS. Prevalence 

angiograficky významné KNSŠ  ( diagnostické kritérium přítomnosti KNSŠ: přítomnost 

stenosy epikardiální věnčité tepny>50%  ) je udávána 4-11% v prvním roce, cca 15% 

v druhém roce, 30% v roce třetím, 40% v roce čtvrtém až pátém  po OTS. 

Registr ISLHT (2 ) udává výskyt KNSŠ v 1. roce 9%, 2 letech 16%. 3 letech 22%, 4 

letech 29%, 5 letech 35%, 6 letech 40%, 7 letech 45%, 8 letech 49% a v 9 letech 53% 

( viz graf č. 4 ).

Z obou dvou vyšetřovacích metod je však zřetelně patrné, že výskyt KNSŠ dramaticky 

stoupá s dobou od OTS, v delším období po OTS je prakticky každý srdeční štěp postižen 

v rozličném stupni KNSŠ. 

Je to právě pandemie KNSŠ, která vede ke snaze o alespoň omezení jejího vzniku či 

progrese. Pakliže výše uvedená data výskytu KNSŠ platí pro populaci příjemců léčených 

klasickou imunosupresivní medikací ( tj. CyA + AZA + Pred ) v poslední době se 

začínají objevovat nadějné možnosti , jak výskyt KNSŠ  snížit. Uvedené shrnuje graf č. 5. 

Jak bude dále v textu podrobněji rozvedeno ( oddíl prevence KNSŠ ) zdá se, že podávání 

statinů ( pravastatin, simvastatin ) a TOR inhibitorů ( everolimus, rapamycin ) dokáže 



významným způsobem snížit výskyt KNSŠ. Výskyt KNSŠ u populací nemocných 

léčených kombinací CyA + TORi + Pred + statin dosahuje „ pouze“ 30% v prvním roce 

od OTS. Do grafu č. 5 schématicky popisujícím závislost výskytu KNSŠ na použitém 

imunosupresivní režimu je navíc vložena i  orientační  křivka ovlivnění celkového přežití 

příjemců OTS uvedeným léčebným režimem. Jak je vidět ( a tento závažný paradox bude 

diskutován dále v textu ( oddíly prevence a léčba KNSŠ )), ne vždy je příznivý dopad 

nového léčebného režimu na výskyt KNSŠ doprovázen zlepšením přežití nemocných, a 

naopak často není zlepšení přežití příjemců OTS doprovázeno příznivým ovlivněním 

výskytu KNSŠ. 

Graf č. 4

        Výskyt KNSŠ v populaci příjemců v různých časových obdobích po 
OTS
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Graf. č. 5. 

                Výskyt KNSŠ v závislosti na použité  léčbě
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Patologická anatomie koronární nemoci srdečního štěpu

Morfologické změny srdečního štěpu vzniklé na podkladě KNSŠ lze rozdělit do dvou 

základních skupin.  První skupinu změn představuje vlastní postižení cév srdečního 

štěpu, tyto změny jsou v současné době považovány za změny primární. Důsledkem 

postižení věnčitých cév je poté poškození vlastního myokardu, tyto změny lze označit za 

změny sekundární. Vznik sekundárních změn je doposud vysvětlován jako důsledek  

chronické ischémie myokardu, ke kterému má docházet  na podkladě generalizovaného 

zúžení věnčitých tepen. 

Postižení věnčitých tepen KNSŠ  je považováno  za panvaskulární, tj. postihující celé 

věnčité řečiště. Patologické změny jsou prokazatelné jak na velkých epikardiálních 

věnčitých tepnách ( obr. č. 1-2 ), tak  na tepnách intramyokardiálních ( obr. č. 3-4 ), 

arteriolách (4 ) a i na věnčitých žílách (5 ). Přestože se drtivá většina autorů zmiňuje 

v souvislosti s KNSŠ především o postižení věnčitých tepen, bylo prokázáno, že tíže 

postižení žilní části věnčitého povodí odpovídá tíži poškození tepenného řečiště (5 ). Není 

bez zajímavosti, že změny identické se změnami na koronárních cévách jsou nalézány i 

v části aorty dárcovského srdce a jejích vasa vasorum (6 ). Kořen dárcovské části plicnice 

a její vasa vasorum bývají dle literárních údajů postiženy méně. V původní definici byla 

KNSŠ ( tehdy chronická rejekce ) definována z morfologického pohledu jako difuzní 

koncentrické ztluštění intimy  ( obr  č. 1,5 ) celého věnčitého řečiště na podkladě 

intimální proliferace s nízkým obsahem resp. nepřítomností lipidů a kalcia.  IVUS však 

jasně prokázal, že u lidí nemusí být tyto změny pouze difuzní, úseky morfologicky 

patologické se mohou střídat s úseky morfologicky normálními. Funkční vyšetření 

prokazují i možnost střídání úseků s neadekvátní a adekvátní (= ze současného pohledu 

zdravé ) endoteldependentní  vasodilatační odpovědi  věnčitých tepen v rámci jednoho 

srdečního štěpu (7 ). IVUS nadále prokázal, že zdaleka ne všechny léze věnčitých tepen 

srdečního štěpu musí být symetrické. Kromě symetrických, koncentrických lézí 

neobsahujících lipidy a kalcium jsou velmi často přítomné i asymetrické léze bohaté na 

lipidy a někdy i výrazně kalcifikované léze morfologicky neodlišitelné od  klasické 

aterosklerózy ( obr č. 6 ). Tyto léze obdobně jako klasická aterosklerosa postihují 

nejdříve zejména místa větvení věnčitých tepen.  Ze současného pohledu je jasné, že 



KNSŠ představuje v různém rozsahu kombinaci morfologicky dvou odlišných jednotek: 

klasických  aterosklerotických lézí a  symetrických, koncentrických intimálních 

proliferací. 

Histologická vyšetření koncentrických, symetrických intimálních proliferací ( KSIP ) 

ukazují na maximální koncentraci patologických změn do intimy. Ztluštění intimy je 

způsobeno nadměrnou fibrotizací a proliferací cévních hladkých svalových buněk ( obr č. 

2 ). Kromě proliferujících hladkých svalových buněk  jsou ve ztluštělé intimě KSIP ve 

zvýšené míře nacházeny mononukleární buňky imunitního systému- především T 

lymfocyty a makrofágy, méně pak monocyty . Dalším patologickým nálezem  v intimě 

postižených cév je výrazná patologická mikrovaskularizace, která dle experimentálních 

prací předchází migraci a proliferaci hladkých svalových buněk.

Tunica media může být normální, ztenčelá i ztluštělá, fokálně s lýzou  svalových buněk, 

infiltrovaná zánětlivými či pěnovými buňkami nebo mikrovaskularizací, či nahrazena 

vazivem, pěnovými buňkami či mukopolysacharidovým materiálem. Ztenčení medie je 

na rozdíl od klasické aterosklerosy málo časté. Obdobně jako lamina elastica interna  

může, ale nemusí být lamina elastica externa poškozena. K jejímu poškození dochází 

( respektive je nalézáno ) zejména tehdy, jsou-li v medii zánětlivé elementy. 

Nepoškozena nezůstává ani adventicie, pro kterou je typická rozsáhlá, těžká fibrotizace, 

která činí preparaci poškozených tepen velmi obtížnou. Lze předpokládat, že tato masivní 

fibrotizace se může podílet na  remodelaci KNSŠ postižených věnčitých tepen jak 

uvedeno níže.

Kromě kvantitativních a kvalitativních změn intimy je pro cévy postižené KNSŠ 

charakteristická porucha remodelace, která postihuje především  epikardiální artérie. Na 

rozdíl od klasické koronární aterosklerózy, kde v počátcích onemocnění reaguje céva na 

vznik plátu kompenzatorním zvětšením své plochy, dochází v případě KNSŠ ke 

zužování, či k nedostatečnému zvětšení plochy cévy v přítomnosti intimální proliferace 

(8 ). Zdá se dokonce, že v případě KNSŠ změny ve velikosti plochy cévy dobře korelují 

se stupněm postižení intimy ( 9 ), někteří autoři dokonce přikládají abnormální 

remodelaci  větší podíl na vývoji významné stenózy věnčitých tepen štěpu než vlastní 

intimální proliferaci.



Velmi frekventním nálezem doprovázejícím výše popsané morfologické známky KNSŠ 

je dále poměrně rozsáhlá nástěnná trombóza (10 ).
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Patofyziologie koronární nemoci srdečního štěpu

V současnosti je akceptován následující patofyziologický model vzniku KNSŠ. Klíčová 

role v rozvoji KNSŠ je přisuzována endoteliálním buňkám  věnčitého řečiště. 
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endoteliálním buňkám ) a neimunologické ( mozková smrt dárce, studená ischémie, 

cytomegalovirová (CMV ) infekce, kouření, lipidy, hyperglycidemie, hypertenze )  

způsobují poškození a tím aktivaci endoteliálních buněk. Aktivované endoteliální buňky 

ve zvýšené míře exprimují na svém povrchu antigeny hlavního histokompatibilního 

komplexu ( MHC- major histocompatibility complex, zejména II- třídy ) a adhezivní 

molekuly ( ICAM-1, selektiny, VCAM, kostimulační molekuly ),  což vede k   aktivaci 

buněk imunitního systému ( zejména  T- lymfocytů a makrofágů ), k jejich adhezi na 

endotel a migraci do intimy. Aktivované   imunitní elementy poté produkují  velké 

množství působků , které způsobují aktivaci dalších leukocytů, zvyšují expresi 

povrchových antigenů endoteliálních buněk ( MHC II, adhesivní molekuly ), zhoršují 

permeabilitu endotelu a jeho antiadhezivní a antikoagulační vlastnosti . Takto dochází 

k uzavření bludného kruhu aktivace endotelu a imunitního systému. Navíc jak aktivovaný 

endotel tak makrofágy produkují množství růstových faktorů ( endotelin, interleukiny, 

TGF-β, bFG, EFG, IGF či PDGF  ),  které jsou silnými chemoatraktanty a mitogeny pro 

buňky hladké svaloviny cév. Pod jejich vlivem dochází k migraci buněk hladké svaloviny 

cév z medie směrem do intimy,  k jejich následné proliferací a změně  jejich fenotypu 

v sekreční typ. Důsledkem proliferace hladkých svalových buněk a ukládání 

produkované extracelulární hmoty je pak  výše popsaný  morfologický obraz  poškození 

intimy KNSŠ.  

S rozšiřujícími se znalostmi o patofyziologii KNSŠ v poslední době však dochází spíše 

ke zpochybňování než potvrzování celé řady výše zmíněných pochodů. 

Jistě neměnným faktem zůstává klíčová úloha endotelu v rozvoji KNSŠ.  V souhlase 

s předpoklady a experimentálními studiemi aktivace endoteliálních buněk (11 ) a   

endoteliální dysfunkce (12 ) demonstrovaná ztrátou Gi protein dependentní vasodilatační 

reakce (   patologická reakce na podání acetylcholinu ) předchází rozvoji morfologických 

změn i u lidí. Zajímavé je, že v přehledové literatuře se hovoří o všeobecné ztrátě 

endotel-dependentní vasodilatační reakce, která má předcházet rozvoji morfologických 

známek KNSŠ. Řada studií však ukazuje, že tomu tak není, neboť reakce na  jinou  

endotel-dependentní vasodilatační látku ( bradykinin, jehož efekt na NOS je vázaný 

cestou  Gq proteinu) zůstává na rozdíl od reakce na acetylcholin zachována (13 ). Proto je 

třeba hovořit pouze o ztrátě Gi protein dependentní vasodilatační reakce koronárních cév. 



Je však třeba přiznat, že v tomto bodě  jistota v patofyziologii procesů rozvoje KNSŠ dle 

řady poznatků končí. 

Přestože se předpokládá, že endotheliální dysfunkce má být poruchou generalizovanou 

na celé věnčité řečiště, některé práce ukazují, že toto postižení i epikardiálních tepen 

může být segmentární a časem se dokonce měnící (7 ). 

V předchozím textu uvedené informace navíc platí  pouze pro epikardiální tepny. 

Zejména v počátku onemocnění není žádná korelace mezi patologickou reakcí 

epikardiálních tepen na podání acetylcholinu a reakcí  mikrovaskulárního řečiště- podání 

acetylcholinu vede přes možnou paradoxní vazokonstrikci epikardiálních tepen 

k vzestupu průtoku ve věnčitých tepnách, z kterého lze usuzovat na periferní vasodilataci 

(14 ). Tento rozpor je v případě acetylcholinu vysvětlitelný tím, že endotel-dependentní 

vasodilatační reakce patrně není  v mikrocirkulaci mediována Gi –proteinem, neboť tento 

se v lidských cévách  koronární mikrocirkulace nachází ve zcela mizivém množství, ale 

patrně jiným, doposud ne zcela dobře určeným způsobem. Vzestup intramyokardiálního 

prokrvení byl popsán i  po podání bradykininu . Pozoruhodné je, že bez přesvědčivé 

korelace s nálezem na epikardiálních tepnách se takto zachovalá endothel-dependentní 

vasodilatační reakce mikrocirkulace  postupem času  zhoršuje, velmi pravděpodobně  

jako důsledek postižení periferie KNSŠ (15 ). Na základě rozličného a někdy i na sobě 

nezávislého chování epikardiálního řečiště a mikrocirkulace v čase někteří autoři 

považují epikardiální a mikrovaskulární nemoc srdečního štěpu z pohledu rozvoje 

endoteliální dysfunkce za dvě patofyziologicky odlišné jednotky. Na tomto místě je třeba 

připomenout jeden zásadní rozdíl mezi studiem problematiky chronické vaskulopatie 

štěpu u transplantace srdce na jedné straně a transplantací jiných orgánů ( ledviny, játra, 

plíce ) na straně druhé. V případě ledvinných či jaterních štěpů je problém koncentrován 

právě na změny malých cév a  mikrocirkulace, zatímco v případě srdečního štěpu se 

studium zaměřuje téměř výhradně  ( a v případě klinických studií prakticky výhradně ) 

nikoliv na intramyokardiální řečiště, ale,  nepochybně z klinických důvodů , na řečiště 

epikardiální. 

Bezpečně zodpovězenou otázkou nezůstává ani příčina rozvoje takovéto generalizované 

endoteliální dysfunkce u příjemců KNSŠ. 



Prakticky všechny experimentální modely ukazují, že rozhodující úlohu ve vzniku 

KNSŠ hraje imunitní reakce proti dárcovskému štěpu. Předpokladem pro uvedená 

tvrzení je demonstrace, že se KNSŠ rozvíjí pouze u allograftů a nikoliv u isograftů  bez 

rizikových faktorů aterosklerosy – viz níže  (16-17 ). Stejně tak je známo, že 

v experimentu u těžce kombinovaně imunodeficientních příjemců transplantace srdce 

(TxS )  k rozvoji KNSŠ nedochází (18-19 ). Experimentální modely KNSŠ využívajících 

knock-out dárce v MHC systémech potvrzují význam MHC I  i MHC II v rozvoji KNSŠ, 

současně však ukazují i na možnou účast dalších antigenních systémů, neboť i v případě 

MHC deficientních štěpů k rozvoji KNSŠ dochází, ale v daleko menší míře než u MHC 

štěpů suficientních  (20-22 ).  Na druhé straně presensitizace příjemce dárcem rozvoj 

KNSŠ zřetelně urychluje ( 23 ).

Na základě experimentálních modelů se zdá, že k aktivaci imunitního systému dochází 

cestou nepřímého rozpoznání.  Z celé řady důvodů, včetně rejekčních episod, dochází 

k uvolňování donor-specifických antigenů ( zejména MHC I a MHC II ) ze štěpu, které 

jsou poté nepřímo předkládány antigen-presentujícími buňkami CD4+ lymfocytům. 

Touto nepřímou cestou aktivované CD4+ T- lymfocyty  dále  stimulují monocyto-  

makrofágový systém, B- lymfocyty a zpětně dále i endotheliální buňky s již výše 

popsanými důsledky.  Právě kostimulačními molekuly- signální molekuly nutné 

k plnohodnotné aktivaci CD4+ lymfocytů hrají patrně jednu z významných úloh v rozvoji 

KNSŠ. Manipulace s nimi ( respektive se systémem CD28-B7-1 ) v experimentu 

významným způsobem omezuje rozvoj KNSŠ (24 ). Deplece CD4+ lymfocytů rozvoji 

KNSŠ dokonce zabrání (25 ).

Zatímco z hlediska podílu imunitního systému na rozvoji  KNSŠ představují T-lymfocyty 

základní podmínku, z hlediska vzniku finálního typického morfologického nálezu KNSŠ 

hrají nejdůležitější úlohu lymfocyty populace B. 

Experimentální práce ukazují, že B lymfocyty deficientní či pro tvorbu protilátek 

dificientní ( knock-out ) myší kmeny jsou schopny jako příjemci srdečních štěpů vytvořit 

ztluštění intimy, toto má však velmi zvláštní složení- je nesmírně buněčné, ale 

neobsahuje hladké svalové buňky  a ani fibrotizaci (26 ).  Rovněž tak bylo ukázáno, že u 

myších těžce kombinovaně imunodeficientních příjemců TxS ( kteří normálně nejsou 

rozvoje KNSŠ schopni) k vývoji KNSŠ dojde, je-li podáváno alloserum proti dárci (19 ).



V souhlase s teoretickými a očekávanými předpoklady jsou to právě protilátky proti 

MHC antigenům, které se zdají být na podkladě experimentálních studií zodpovědné za 

obraz KNSŠ. V in-vitro studiích jsou protilátky proti MHC antigenům schopny poškodit 

a/či aktivovat endoteliální buňky či stimulovat hladké svalové buňky k proliferaci. 

Dalším podrobnějším studiem se zdá, že spíše hladké svalové buňky než buňky 

endoteliální jsou hlavním cílem produkovaných protilátek v případě patofyziologie 

KNSŠ. Produkce protilátek se tak zdá býti důležitá zejména  v indukci fibrosy a taxi 

matrix-produkujicí cévních hladkých svalových buněk. 

Závažnost a rychlost imunologicky zprostředkovaného rozvoje KNSŠ v experimentu 

může býti modifikována neimunologickými faktory – CMV infekcí (27 ),

hyperlipoproteinemií ( 28 ) či diabetem (29 ).

Přestože uvedený, doposud akceptovaný patofyziologický model rozvoje KNSŠ se jeví 

jako velmi logický a velmi dobře dokumentovaný a podložený, je tomu tak pouze 

v experimentu, a navíc i zde se v poslední době  objevuje řada nejasností a 

komplikujících, do uvedeného modelu nezapadajících nálezů. 

1) Uvedený model předpokládá, že rozhodující úlohu v rozvoji KNSŠ hrají  endoteliální 

buňky věnčitých tepen srdečního štěpu, které jsou  původu dárcovského a  jsou tak 

jedním z hlavních zdrojů aktivace imunitního systému příjemce a současně umožňují 

adhesi a migraci imunitních elementů transendoteliálně (exprese adhesivních molekul). 

Předpokládá se, že poškozené endoteliální buňky jsou nahrazovány proliferací doposud 

„zdravějších“ endoteliálních buněk- tj. buňkami  opět dárcovského původu.  Recentní 

experimentální studie však ukazují, že obdobně jako u klasické aterosklerózy 

netransplantovaného srdce jsou poškožené endoteliální buňky nahrazovány cirkulujícími 

progenitorovými buňkami, které v endoteliální buňky diferencují. Ukazuje se tak, že 

endoteliální buňky srdečního štěpu jsou z části ( jak velké ?? ) původu přijemcova (30 ).

Tyto buňky nepředstavují po určitou dobu „plnohodnotnou“  náhradu za zdravé 

endoteliální buňky, ve zvýšené míře jeví známky aktivace ( exprese HLA-DR, exprese 

adhesivních molekul, exprese kostimulačních molekul, snížení exprese Gi proteinů apod ). 

Jistě se tak mohou  podílet na adhesi a migraci buněk imunitního systému 

transendoteliálně, nemohou však být rozpoznávány jako cizí-dárcovské buňky. Na druhé

straně mohou takovéto endoteliální buňky velmi dobře fungovat jako velký a snadno 



dostupný zdroj antigen presentujících buněk a tímto způsobem se podílet na udržování 

imunitní reakce příjemce proti štěpu. 

2) Uvedený model dále předpokládá, že pod vlivem rozličných tkáňových působků ( viz 

výše ) dochází k aktivaci hladkých svalových buněk medie, jejich migraci do intimy a 

přeměně na sekreční typ. Recentní experimentální modely však ukazují, že typickým 

znakem rozvoje morfologických známek KNSŠ je zánik medie cév štěpu na podkladě 

velmi pravděpodobně CD8+ indukované apoptozy hladkých svalových buněk (31 ). Již 

toto je však v příkrém rozporu  s nálezy u lidí, kde tunica media ( přes možné pozorované 

změny- viz kapitola o morfologii KNSŠ ) zůstává zachována. Poškození a zánik tunica 

media v experimentálních modelech předchází rozvoji neointimální proliferace. Celá řada 

experimentální prací pak navíc ukazuje, že vaskulární hladké svalové buňky neointimy 

sekrečního typu jsou původu příjemcovského a nikoliv, jak akceptovaný model 

předpokládá, původu dárcovského.  Obdobně jako u endotheliálních buněk se jedná 

pravděpodobně původem o cirkulující kmenové buňky (30 ). Přes tato prakticky 

konsistentní pozorování v experimentu je tomu u lidských příjemců TxS zcela jinak.

Přestože jsou v neointimě postižených cév prokazatelné vaskulární hladké svalové buňky 

příjemcovského původu, tyto dle doposud publikovaných pozorování tvoří přinejlepším 

menšinu ( 5% až 40% ),  převažujícími elementy  jsou vaskulární hladké svalové buňky

původu dárcovského. Tato diskrepance mezi experimentem a klinikou není doposud 

uspokojivě vysvětlena, jednou z možných teorií je teorie o vztahu mezi rozsahem a dobou 

působení inzultu cév a původem buněk ( lehčí inzult jako je tomu v klinice- malé 

poškození medie a tak dárcovský původ buněk neointimy v souladu s akceptovaným 

modelem,  silný inzult jako je tomu většinou v experimentu = velké poškození medie a 

tak příjemcovský původ buněk neointimy ).

3) Dalším  velkým problémem uvedeného experimentálně získaného modelu je pak jeho 

konfrontace s klinickou skutečností. Jedním ze základních problémů je, že přes zavedení 

účinných imunosupresivních metod ( alespoň z pohledu kontroly akutních rejekcí ) 

nedochází k ovlivnění výskytu KNSŠ. Doposud se nepodařilo docílit konsenzu v otázce 

vztahu mezi výskytem akutních rejekcí a rozvojem KNSŠ ( viz dále) . Současně není 

jasně dokumentován vztah mezi HLA nesouhlasem a rozvojem KNSŠ.  Na druhé straně 

existují doklady o humorální aktivitě i přes akceptaci štěpu u lidí- 42-48% příjemců má 



zvýšené PRA (panel reactive antibodies) , dárce specifické protilátky má pak 

detekovatelné cca 45-40% příjemců (32 ). Dle některých autorů pak existuje korelace 

mezi anti HLA protilátkami a rozvojem KNSŠ (32 ).Velkou otázkou  je pak postavení 

anti-endoteliálních  protilátek v uvedeném modelu. Bylo identifikováno velké množství  

rozdílných anti-endoteliálních protilátek u příjemců OTS, z nichž  nejdůležitější jsou anti-

vimentinové. Existuje celá řada prací (33 ) ukazujících na korelaci mezi  produkcí 

antiendoteliálních protilátek  a rozvojem KNSŠ. Toto však nejsou ani dárce specifické, 

ani povrchové antigeny- jedná se o cytozolové struktury. Vznik těchto protilátek je 

prozatím nejasný. 

4) Jistý posun v chápání patofyziologie vzniku KNSŠ mohou přinést práce demonstrující 

rozvoj koronární patologie u srdečních izograftů. Drtivá většina experimentálních modelů 

vzniku a progrese KNSŠ pracuje za euglykemických, normotensních a  

normolipidemických podmínek, což je stav zcela neodpovídající klinické situaci, kde 

prevalence klasických rizikových faktorů aterosklerosy u příjemců OTS je vysoká ( viz 

tab č. 1 ). Za uvedených experimentálních podmínek k rozvoji morfologických známek 

KNSŠ u izograftů nedochází. Avšak v případě diabetických  experimentálních modelů 

TxS dochází nejenom k urychlení rozvoje KNSŠ u allograftů, ale i k rozvoji koronární 

patologie  v případě izograftů (29 ).

5) Takto se dostáváme k dalšímu významnému rozdílu mezi podmínkami 

experimentálních modelů KNSŠ a vlastní klinickou  praxí. Tímto dalším zásadním 

rozdílem je existence fenoménu z dárce přenesené koronární nemoci štěpu. Zatímco 

všechny experimentální modely transplantují skutečně „zdravé“ srdeční štěpy včetně 

normálního nálezu na  věnčitých tepnách, klinická praxe je zcela jiná. Existují 

přesvědčivé  doklady o nezanedbatelném výskytu morfologických známek aterosklerosy 

věnčitých tepen v asymptomatické populaci, včetně mladých jedinců (34 ). Je naprosto 

naivní domnívat se, že výše uvedené pro populaci dárců srdce neplatí. Naprosto

nepřekvapivě jsou tak při vyšetření velmi časně po OTS ( tj. do 1 měsíce po operaci ) 

nacházeny morfologické známky koronární nemoci štěpu  u poměrně velkého počtu 

příjemců 37%- 56%. IVUS zřetelně ukázal, že tyto, velmi časně po OTS nalézané změny 

jsou prakticky výhradně fokální, asymetrické, nedifusní  a velmi často kalcifikované-

tedy takové, které neodpovídají původní morfologické  definici KNSŠ a jsou 



neodlišitelné od klasické aterosklerózy. Prozatím jediná publikovaná klinická studie 

neprokazuje vztah mezi jediným per- či pooperačním  ať imunologickým či 

neimunologickým faktorem a nálezem časné KNSŠ (35 ). Přímý důkaz o dárcovské 

etiologii po OTS velmi časně detekovatelné KNSŠ  neexistuje a vyžadoval by provedení 

IVUS  dárce před OTS. S přihlédnutím k pandemii morfologických změn věnčitých tepen 

v běžné populaci, prevalenci symptomatické aterosklerózy v kohortách mladých  jedinců, 

morfologickému charakteru změn a doposud nepřítomnosti důkazů o potransplantačním 

původu vzniku těchto změn je nutno s  existencí fenomenu  z dárce přenesené koronární 

nemoci srdečního štěpu počítat. 

Na základě  syntaxe poznatků získaných z experimentu a z klinické praxe lze 

uzavřít, že u lidí se v případě KNSŠ jedná o kombinaci několika patofyziologických 

procesů: 

A) z dárce přenesená  již morfologicky rozvinutá  koronární nemoc srdečního štěpu či 

    z dárce přenesená  endoteliální dysfunkce věnčitých tepen a jejich vlastní progrese 

    ( odstavec č. 5 ), ať již způsobená „samospádem“, působením klasických rizikových 

    faktorů aterosklerózy či imunitními inzulty. 

B) klasická ateroskleróza věnčitých tepen štěpu způsobená klasickými rizikovými 

    faktory  jako kouření,  obesita, poruchy metabolismu glukosy, poruchy metabolismu 

    lipidů, hypertenze ( odstavec 4, kapitola o rizikových faktorech  KNSŠ).

C) transplantační ateroskleróza jako důsledek imunitní reakce hostitele proti štěpu-

    cílená reakce proti štěpu a/či teoreticky pouze akcelerace imunitních pochodů na    

    úrovni patofyziologie cévní stěny daná imunologickou inkompatibilitou dvojice štěp-   

    příjemce. 

Bohužel jakým podílem se výše uvedené jednotlivé děje podílejí na rozvoji KNSŠ u 

lidských příjemců OTS není vůbec jasno. 

Z výše uvedeného vyplývá i obtížnost  studia  patofyziologie KNSŠ u lidí a i aplikace 

poznatků získaných z experimentálních modelů, které svým uspořádáním vůbec 

neodpovídají klinické skutečnosti, do klinické praxe. Vzhledem k tomu, že se v případě 

KNSŠ u lidí jedná jistě o různé  kombinace výše uvedených tří naprosto 

etiopatogeneticky odlišných jednotek, je i studium rizikových faktorů vzniku KNSŠ 

velmi obtížné,  z čehož vyplývá i různorodost a často i rozporuplnost výsledků v této 



otázce. Z komplexnosti patofyziologie KNSŠ pak vyplývá i komplikovanost možných 

léčebných opatření.

Klinický význam koronární nemoci srdečního štěpu

a) prognóza:   

Z celé řady studií vyplývá, že přítomnost morfologických známek KNSŠ 

představuje negativní prognostický dopad pro nemocného po OTS.  Angiografický 

průkaz  KNSŠ u příjemců OTS představuje zvýšené riziko vzniku srdečních příhod: náhlé 

smrti, akutního IM a srdečního selhání. Prognóza pacientů s angiograficky prokázanou 

KNSŠ je výrazně horší oproti  příjemcům OTS bez angiograficky prokázané KNSŠ (36 ),

další stratifikaci rizik v rámci skupiny nemocných s angiograficky prokázanou KNSŠ 

představuje samozřejmě tíže postižení věnčitého řečiště (37-38 ).  Cituje se, že přítomnost 

angiograficky středně významných ( tj >40% ) a významných ( tj >75% ) stenóz 

v proximálních  a středních úsecích hlavních věnčitých tepen predikuje dvou-roční přižití 

pod 50%, v případě postižení všech tří věnčitých tepen je pak dvou-roční přežití kolem 

10% (37 ). Další stratifikaci nemocných po OTS umožnilo IVUS vyšetření věnčitých 

tepen. V řadě studií bylo prokázáno, že již pouhé intimální ztluštění má vliv na prognózu 

nemocného po OTS. Pacienti s těžkou KNSŠ ( definovanou jako tloušťka intimy >0,5 

mm ) mají vyšší incidenci kardiálních událostí- úmrtí, akutního koronárního syndromu, 

nutnosti revaskularizace, retransplantace i výskytu kardiální smrti oproti pacientům 

s pouze lehkou ( definovanou jako tloušťka intimy do 0.3 mm ) KNSŠ (39-41 ).

Rovněž tak pacienti s prokázanou progresí tloušťky intimy mají vyšší výskyt 

úmrtí,nutnosti reTx,  či nefatálních kardiálních příhod (42 ). Rovněž tak příjemci OTS 

s postižení KNSŠ a sníženou systolickou funkcí štěpu představují vysoce rizikovou 

skupinu z hlediska výskytu náhlé smrti (43 ). Prognóza pacientů s klinickými projevy 

KNSŠ je pak vysloveně nepříznivá.

b) klinické projevy:

Klinické projevy KNSŠ jsou kromě závislosti na stupni postižení věnčitého řečiště  

štěpu významným způsobem modifikovány denervací, či lépe, rozličným stupněm 

reinervace srdečního štěpu. Stenokardie jako projev KNSŠ je jev poměrně  nečastý, ale 



vzhledem k prokázané možnosti reinervace srdečního štěpu  možný, zejména u 

nemocných v delším období po OTS. Výskyt stenokardií u nemocného  po OTS je 

vysoce  specifický pro přítomnost KNSŠ . Reinervace srdečního štěpu je však jev 

postupný a ne u každého jednotlivce  jistý, proto většina nemocných s KNSŠ po OTS  

stenokardie nemá. Nejčastějšími klinickými projevy KNSŠ jsou pak náhlá smrt, 

asymptomatický či symptomatický rozvoj dysfunkce srdečního štěpu, námahová dušnost, 

poruchy rytmu (převodní poruchy , supraventrikulární arytmie, maligní poruchy rytmu ) 

či akutní koronární příhoda. 

Odhaduje se, že KNSŠ je zodpovědná za cca 30-40% náhlých smrtí příjemců OTS (44 ).

Akutní koronární příhoda může být klinicky němá, manifestující se pouze ekg změnami 

či klinicky manifestní- nespecifické příznaky, arytmie, projevy LSI či méně často 

stenokardií. Prognosa pacientů po OTS s akutní koronární příhodou je výrazně horší než 

prognosa  netransplantované populace s akutním koronárním syndromem. Výskyt 

srdečního selhání, kardiogenního šoku, smrti či retransplantace je u nemocných po OTS 

v akutní fázi akutní koronární příhody významně zvýšený oproti běžné populaci.  Rovněž 

tak osud pacientů po OTS , kteří překonají akutní koronární příhodu  je po propuštění 

z nemocnice horší oproti běžné populaci nemocných, výskyt kardiálních komplikací a 

úmrtí je významným  způsobem zvýšen.

Je třeba však přiznat, že prevalenci výskytu klinických projevů KNSŠ kromě jejich 

nejzávažnějších forem ( úmrtí, nutnost retransplantace) v populaci příjemců OTS na 

rozdíl od prevalence morfologických změn  věnčitých tepen neznáme. Na základě 

některých studií lze říci, že kumulativní incidence kardiálních událostí – infarktu 

myokardu, náhlé smrti a srdečního selhání je 0,9% v prvním roce, v pěti letech pak 1,9% 

(36 ). Velkým problémem navíc zůstává, že nejsme schopni ani v rámci skupiny příjemců 

OTS s morfologickými známkami KNSŠ výskyt klinických projevů bezpečně predikovat 

a určit tak skupinu nemocných v nejvyšším riziku. Za možná rizika výskytu klinických 

projevů KNSŠ lze patrně považovat hyperlipoproteinemii (  celkový cholesterol, LDL-

cholesterol a hypertriglyciemii), vyšší kumulativní i průměrnou dávku steroidů , vyšší 

rejekční skore (45 ), nižší HDL cholesterolu či  zvýšenou agregabilitu trombocytů (46 ).

Rizikové faktory koronární nemoci srdečního štěpu



Celá řada klinických studií se snažila určit rizikové faktory rozvoje KNSŠ. Znalost 

rizikových faktorů nám má nejen pomoci pochopit etiologii a patofyziologii KNSŠ, ale 

především určit skupinu příjemců OTS vystavených riziku rozvoje KNSŠ a tím i 

komplikacím z její přítomnosti vyplývajících. Znalost rizikové skupiny příjemců OTS 

z hlediska rozvoje KNSŠ nám má pomoci v ideálním případě včasně preventivně či 

léčebně intervenovat. Výsledky studií zkoumajících různé možné rizikové faktory vzniku 

KNSŠ jsou však velmi nekonzistentní. 

Největší shoda panuje mezi studiemi o věku dárce ( vyšší věk ) a době od OTS ( delší 

doba od TxS ), které představují rizikové faktory pro rozvoj jak angiograficky tak IVUS 

detekované KNSŠ. Poměrně často je dále jako rizikový faktor rozvoje angiograficky či 

IVUS prokázané KNSŠ uváděna hypertriglycidemie. Jednotlivé studie kromě výše 

uvedených závěrů udávají další řadu možných  rizikových faktorů, které se však studie od 

studie výrazně liší.  

Registr ISHLT z roku 2006 udává jako rizikové faktory pro přítomnost KNSŠ v třetím  

roce od OTS  BMI příjemce, věk dárce, anamnézu hypertenze  u dárce, infekce v prvních 

dvou týdnech po transplantaci vyžadující intravenózní léčbu, datum transplantace starší 

jak rok 1998 a  objem transplantačního centra ( větší centra v riziku ) (2 ). 

Neimunologická rizika:

Výskyt klasických rizikových faktorů aterosklerózy je v populaci pacientů po OTS 

enormě vysoký. Tabulka č. 1 uvádí výskyt jednotlivých klasických rizikových faktorů 

aterosklerózy v populaci nemocných po  OTS  v jednotlivých časových obdobích.  

K těmto je samozřejmě třeba přiřadit i zvýšený výskyt obezity a terapii steroidy. Již 

z těchto dat je zřetelné, že populace příjemců OTS je díky kumulaci klasických 

rizikových faktorů aterosklerózy vysoce rizikovou skupinou pro výskyt cévně vázané 

patologie.  Již z tohoto důvodu zasluhují  rizikové faktory u příjemců OTS agresivní 

intervenci. Z pohledu KNSŠ je navíc zřetelné, že jsou to především neimunologická 

rizika, u kterých existuje mezi jednotlivými studie větší konsensus o jejich 

nepříznivém vlivu na rozvoj KNSŠ. 



Tab. č. 1

    1 rok od TxS      5 let od TxS     8 let od TxS

Hypertense             77%           94%          98%  

Hyperlipidemie             69%           85%          91%

Diabetes mellitus             31%               33%          37%

             Pozn.: Definice hypertenze, definice a typ hyperlipidemie v registru ISHLT neuvedeny

                                     
                                    Data přezvata se svolením ISHLT z aktuálního registru ISHLT ( www.ishlt.org )

Z dárce přenesená koronární nemoc srdečního štěpu: Již vstupně přítomná patologie 

koronárních tepen štěpu by měla představovat rizikový faktor k rozvoji dalších 

patologických změn.  Data do současnosti prezentovaných studií však ukazují řadu 

odlišností od předpokládaného. Na základě níže uvedených studií se zdá, že progrese 

z dárce přenesené KNSŠ a rozvoj „de-novo“ KNSŠ jsou dva na sobě nezávislé jevy 

s rozličnými rizikovými faktory, a že z dárce přenesená KNSŠ není rizikovým faktorem 

pro rozvoj de-novo KNSŠ (47 ).

Imunitní rizika: Přestože z experimentu je zcela jasné, že alloantigen-závislá imunitní 

reakce příjemce proti štěpu hraje rozhodující roli v rozvoji koronární patologie, 

neexistuje doposud přesvědčivý důkaz, že tomu tak je i u lidí.  Přestože se i u lidí 

spolupodíl alloantigen-závislé imunitní reakce příjemce proti štěpu na rozvoji KNSŠ 

předpokládá, není doposud zcela jasno, jak velkou úlohu tato alloantigen-závislá imunitní 

reakce hraje v klinické praxi u příjemce dlouhodobě akceptujícího v drtivé většině zcela 

imunologicky nekompatibilní srdeční štěp. Ve své podstatě není příliš jasno jaká forma 

imunitní reakce by mohla být především zodpovědná za ovlivnění  rozvoje KNSŠ.  Zda-li  

je to těžší akutní celulární rejekce ( Bannfské klasifikace 2 a výše ), či chronická celulární 

imunitní reakce hostitele proti štěpu ( taková, kterou z klinického pohledu v současné 

době shledáváme za zcela nevýznamnou – tj akutní rejekce Bannfské klasifikace 1A-B) 

či rejekce humorální, a nebo nakonec kombinace všech předchozích uvedených jevů.  

http://www.ishlt.org/


Veliké množství autorů se snažilo prokázat vztah mezi imunitní reakcí příjemce proti 

hostiteli s použitím rozličných forem vyjádření rejekční aktivity příjemce proti štěpu 

( výskyt akutních rejekcí, rejekční skore ), výsledky jsou však velmi nekonzistentní. 

Z malého množství studií vyplývá, že doposud nebyl prokázán vztah mezi výskytem a/či 

závažností celulárních akutních rejekcí a výskytem velmi časně po OTS ( do 4 týdne od 

výkonu ) IVUS prokázanou KNSŠ (35 ). Tyto nálezy nevylučují, že etiologicky se 

v případě velmi časně prokázané KNSŠ jedná o aterosklerózu z dárce přenesenou ( viz 

odstavec patofyziologie ). Stejně tak není doposud důkaz , že existuje jakýkoliv vliv 

výskytu a/či závažnosti akutních buněčných rejekcí na progresi této, patrně z dárce 

přenesené koronární nemoci štěpu. Bohužel neexistuje žádná významnější studie 

zkoumající vliv  rejekční aktivity na rozvoj prokazatelně až v potransplantačním průběhu 

vzniklé KNSŠ ( normální časný nález → rozvoj KNSŠ v oddáleném období ). 

Subanalýzy ( nevelký počet příjemců OTS ) některých studií ukazují na možný vztah 

mezi rejekční aktivitou a rozvojem KNSŠ právě po vyloučení příjemců s z dárce 

přenesenou koronární nemoci štěpu (48 ).

Drtivá většina studií se však věnuje ( z klinického pohledu zcela správně, 

z patofyziologického pohledu je však tento postup zatížen řadou limitací- viz odstavec 

patofyziologie ) vlivu rejekční aktivity příjemce na rozvoj morfologických známek KNSŠ 

v pozdějším období ( jeden rok a více ) bez ohledu na vstupní stav věnčitých tepen 

( přítomnost z dárce přenesené aterosklerózy ? ). Výsledky těchto studií jsou naprosto 

nekonzistentní . Lze citovat velké množství studií takovéhoto uspořádání, ve kterých byly 

akutní rejekce shledány i v multivarientních analýzách  statisticky významným rizikovým 

faktorem pro rozvoj KNSŠ, na druhé straně lze citovat stejné množství  studií , které 

uvedený vztah neprokázalo. Navíc data registru ISHLT z let 2005 a 2006 akutní rejekce 

rovněž za rizikový faktor rozvoje KNSŠ ve 3 a 7 letech od OTS neshledávájí (2 ).  

Přihlédneme-li k výsledkům pouze IVUS studií, které na rozdíl od SKG studií  vykazují 

určitou konzistentnost výsledků, pak není prokázána korelace mezi výskytem vyšších 

stupňů akutních rejekcí , počtem léčených akutních rejekcí  či počtem vyšších stupňů 

akutních rejekcí v prvním roce na výskyt morfologických známek KNSŠ.  Je-li použito 

rejekční skóre jako parametr rejekční aktivity příjemce,  poté lze na vztah ( čím 



komplexnější pojetí rejekčního skóre ) mezi takto vyjádřenou rejekční aktivitou v prvním 

roce po TxS a přítomností morfologických známek KNSŠ usuzovat.

Problémem rejekcí je taktéž to, že s dobou od operace frekvence výskytu akutních rejekcí 

klesá. Z klinického pohledu je pak velmi pravděpodobně skutečně obtížné hodnotit vliv 

rejekční aktivity příjemce ( při frekvenci prováděných endomyokardiálních biopsií 1x za 

půl roku či dokonce 1x za rok ) na rozvoj KNSŠ v oddáleném období po OTS. Tento fakt 

se pak patrně odráží ve skutečnosti, že některé studie ukazují na vztah výskytu akutních 

rejekcí právě v časném období ( 0-3 měsíce od OTS  ) na pozdější rozvoj KNSŠ.  

Navíc už vůbec není jasno, zda-li je z pohledu KNSŠ vztah mezi  rejekční aktivitou a  

výskytem klinických komplikací ( úmrtí, akutní koronární příhoda, selhání štěpu, náhlá 

smrt atd ) vyplývajících z přítomnosti KNSŠ. 

CMV infekce: Z experimentálních studií vyplývá, že cytomegalovirus je schopen 

poškodit/aktivovat endoteliální buňky či buňky hladké svaloviny cév (49-50 ). Některé 

práce ukazují  na korelaci mezi cytomegalovirem a známkami endoteliální dysfunkce i 

v běžné lidské populaci.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nepřekvapivě  

cytomegalovirus  centrem pozornosti nejen ve vztahu k rozvoji aterosklerózy v běžné 

populaci, ale taktéž ve vztahu k rozvoji KNSŠ. Zájem o cytomegalovirus v patofyziologii 

rozvoje  KNSŠ je zvýšen skutečností, že výskyt CMV nemoci ( jak primomanifestací, tak

reaktivací ) je u příjemců OTS významně zvýšen oproti běžné populaci. Obdobně jako u 

všech ostatních možných rizikových faktorů ( rejekce, diabetes, porucha metabolismu 

lipidů ) je tento předpoklad podpořen výsledky experimentálních studií, které  prokazují 

schopnost CMV akcelerovat rozvoj KNSŠ (51 ). Překvapivě však není tento vztah  mezi 

CMV infekcí  a rozvojem KNSŠ přesvědčivě nacházen  u lidských příjemců, neboť řada 

prací korelaci mezi přítomnosti KNSŠ a CMV infekcí ( vyjádřenou jako přítomnost 

protilátek, či anamnesu CMV nemoci ) nenachází. V současné době tak není přes 

v experimentu dobře dokumentované dopady CMV infekce na věnčité tepny   považován 

cytomegalovirus za přesvědčivou příčinu vzniku KNSŠ, nicméně jeho možný ( spolu) 

podíl na vzniku a/či progresi KNSŠ se u lidí předpokládá. 

Diagnostika koronární nemoci srdečního štěpu



Neinvazivní metody

Zátěžová echokardiografie ( ZE ): Cílem ZE je vyvolat nesoulad mezi spotřebou a 

dodávkou O2 myokardu, která se projeví poruchou kinetiky. ZE tak může prokázat 

ischemii i v případě difusního postižení věnčitého řečiště ( kdy kupř scintigrafický nález 

může být díky tzv. balancované ischemii negativní ), právě jako tomu může být u KNSŠ. 

Častá  nepřítomnost kolaterálního řečiště u transplantovaného srdce představuje další 

výhodu pro ZE. Denervovaný myokard navíc vykazuje zvýšenou citlivost ke 

katecholamínům ( jak zvýšenou chrono- tak i dromotropii ), tudíž teoretické předpoklady 

k vyvolání nesouladu mezi dodávkou a potřebou kyslíku v přítomnosti postižení 

věnčitého řečiště v případě KNSŠ jsou splněny .Využití dobutamínu v přítomnosti 

zvýšené citlivosti myokardu ke katecholamínům umožní na rozdíl od jiných metod zátěže 

u pacientů po TxS dosáhnout potřebné srdeční frekvence. V doposud publikovaných 

studií (52 ) má dobutamínová ZE poměrně vysokou sensitivitu ( 83-100% ) a velmi 

dobrou negativní prediktivní hodnotu ( 90-100% ) ve vztahu k přítomnosti KNSŠ 

definované angiografickým průkazem stenosy věnčitých tepen >50%, tj. nálezu ev. 

zvažovatelného k případné revaskularizaci. Udávaná sensitivita dobutamínové ZE u 

nemocných po OTS je obdobná jako je udávaná sensitivita dobutamínové ZE u ICHS 

netransplantované populace. Zejména s odvoláním na výtečnou negativní prediktivní 

hodnotu dobutamínové ZE se někteří autoři domnívají, že negativní nález při 

dobutamínové ZE vylučuje přítomnost hemodynamicky významné stenosy věnčitých 

tepen a umožňuje neprovádět pravidelnou invazivní kontrolu věnčitých tepen u 

nemocných po OTS, tam kde je tento screening součástí potransplantačního programu. 

Pozorovaná nízká specificita dobutamínové ZE v diagnostice KNSŠ  ( 55-95% ) je 

vysvětlována spíše falešnou negativitou použité referenční metody ( SKG  ), pro což 

může svědčit výsledky studie používající k diagnostice KNSŠ IVUS ( 53 ) a dále i 

výsledky zkoumající vliv výsledku dobutaminové ZE na prognosu nemocného po OTS ( 

viz níže ).

Dobutamínová ZE může mít kromě diagnostického významu i význam prognostický.  

Positivní nález při dobutaminové ZE (wall motion  stress index >1,5 ) identifikuje  



skupinu pacientů s vysokým rizikem kardiální události definované jako nestabilní 

koronární syndrom, infarkt myokardu, srdeční insuficience či smrt z kardiálních příčin, a 

to i přes normální angiografický nález na věnčitých tepnách. Negativní nález při 

dobutamínové ZE se pak jeví jako důležitý prediktor dobré 2-roční prognosy (54 ).

Zátěžová scintigrafie myokardu: Doposud publikované studie  zabývající se možností 

využití zátěžové perfusní scintigrafie myokardu  v diagnostice KNSŠ  představují 

poměrně nesourodou skupinu prací, každou s poměrně malým množstvím pacientů (55-

57 ). Udávaná sensitivita vyšetření v diagnostice angiograficky prokázané KNSŠ je 67-

90%, specificita 50-100%, je-li jako zátěže použito fyziologické zátěže či dobutamin. Při 

použití dipyridamolové zátěže je pozorovaná sensitivita vyšetření ve dvou různých studií 

dramaticky rozdílná:  21%- 100%. Na základě publikovaných studií lze uzavřít, že 

vzhledem k použité referenční metodě ( vždy SKG ) a ve studiích použitým 

diagnostickým kriteriím ( většinou angiograficky významná stenosa tj >50% ) , nelze 

v žádném případ považovat zátěžovou perfusní scintigrafii myokardu za vhodnou 

k diagnostice či vyloučení KNSŠ. Celá řada autorů se domnívá, že lze zátěžovou perfusní 

scintigrafii myokardu ( fysická zátěž či dobutaminová zátěž ) využít k diagnostice 

potencionálně revaskularizovatelných stenos ( tj. angiograficky >50%). Negativní nález 

při zátěžové perfusní scintigrafii tak nevylučuje přítomnost KNSŠ ( a to i závažného 

difusního postižení věnčitých tepen ), ale patrně vylučuje nález potencionálně 

revaskularizovatelné významné stenosy ( tj >50% )- nejpíše typu A Standfordské 

klasifikace (58 ). Rovněž se zdá, že sensitivita vyšetření stoupá s množstvím takto ( tj. 

stenosa typu A>50% ) postižených tepen. Ještě více je nejasno o prognostickém významu 

výsledků zátěžové perfusní scintigrafie u nemocných po OTS. Zatímco některé studie 

naznačují negativní prognostický dopad v případě pozitivního výsledku zátěžové perfusní 

scintigrafie ( a opačně  u negativního výsledku ),  jiným autorů se tento trend prokázat 

nepodařilo. 

Ostatní neinvazivní metody buď v diagnostice KNSŠ selhávají zcela- prosté 

echokardiografické vyšetření  či Holterovská monitorace ( velmi nízká sensitivita, přesto, 

že specificita může být výborná ),  nebo jsou z různých důvodů prakticky nepoužitelné-

ergometrie ( denervace srdce, nízký vzestup SF se zátěží, neinterpretovatelné ekg křivky, 



časté falešně positivní nálezy, nízký výskyt syndromu anginy pectoris ) nebo jsou ve 

stádiu výzkumu ( CT, PET, MR ). Navíc u žádné z těchto metod neexistují data o 

prognostickém významu pozitivních/negativních nálezů na osud nemocného.  Přestože 

patologické nálezy každého  z jednotlivých vyšetření může vést k úvaze o možnosti 

postižení štěpu koronární nemocí ( např. pokles systolické funkce levé komory srdeční, 

lokální poruchy kinetiky levé komory srdeční, záchyt poruch rytmu apod. ), negativní 

nálezy přítomnost onemocnění v žádném případě nevylučují. Obzvláště je tak není 

možno využít jako screeningových metod používaných v detekci KNSŠ.   Z výše 

uvedeného se tak zdá, že v současné době jedinou použitelnou neinvazivní metodou 

pro detekci KNSŠ zůstává dobutaminová ZE. 

Z hlediska neinvazivních metod pro detekci KNSŠ je však nutné poznamenat následující. 

Využitelnost neinvazivních metod je zejména závislá od politiky potransplantační péče. 

V centrech provádějících pravidelná ( roční ) invazivní vyšetření k diagnostice KNSŠ, je 

snaha o nalezení spolehlivé neinvazivní metody diagnostiky KNSŠ, která nahradí, či 

alespoň umožní snížit četnost prováděných  kontrolních angiografických vyšetření velmi 

naléhavá a nutná. Naopak v centrech nepraktikujících  pravidelná kontrolní invazivní 

vyšetření věnčitých tepen ( důvody viz níže ) mají neinvazivní metody patrně velmi 

omezené uplatnění, neboť v případě klinické suspekce ( klinické důvody, výsledky jiných 

vyšetření ( EKG, ECHO )) na přítomnost KNSŠ v tak rizikové populaci s tak vysokou 

prevalencí této komplikace jsou uvedená vyšetření velmi pravděpodobně nadbytečná.

Invazivní metody

Endomyokardiální biopsie ( EMB): Přestože rutinně prováděné EMB ( z indikace 

screeningu akutních rejekcí )  přinášejí možnost přímého histologického vyšetření 

srdečního štěpu za života příjemce, nelze vzhledem k extrémně nízké pravděpodobnosti 

záchytu primárních- cévních  změn využít EMB jako metody vhodné ke screeningu 

KNSŠ. Specificita EMB v případě KNSŠ je velmi vysoká, její sensitivita je však velmi 

nízká, nález primárních změn je nálezem vesměs náhodným. Náhodný nález primárních 



změn KNSŠ v EMB však představuje negativní prognostický význam pro osud příjemce 

(59 ).

Selektivní koronarografie ( SKG ): Nejdéle používanou metodou, dlouhou dobu 

považovanou za zlatý standard v diagnostice  KNSŠ je SKG. Základními morfologickými 

nálezy při SKG v případě KNSŠ jsou: zúžení kalibru věnčitých tepen, vychudnutí 

periferie věnčitých tepen, redukce tepen nižšího řádu a dále fokální změny průsvitu cév 

od okrajových nerovností až po významné stenosy. SKG obraz věnčitých tepen při 

postižení KNSŠ je tradičně dělen Standfordskými kriterii do čtyř skupin: A ( krátké 

tubulární stenózy hlavních epikardiálních tepen a jejich větví ), B1 ( náhlé ukončení cév 

),B2 ( hladké koncentrické zužování cév se zachováním lumina ) ,C ( úzké nepravidelné 

distální větve bez dalšího větvení ). Zatímco léze typu A jsou typickými nálezy u 

koronární aterosklerozy netransplantované populace ( s lézemi B1,2 a C se zde 

nesetkáváme), za typické nálezy pro KNSŠ jsou považovány právě léze B1,2 a C. Velké 

množství příjemců OTS má však přítomen i typ A lézi věnčitých tepen (60 )- viz obr č. 7.

V současné době je zcela jasné, že SKG je daleko méně citlivou metodou 

v diagnostice KNSŠ než intravaskulární vyšetření věnčitých tepen ( IVUS ). SKG 

významným způsobem  podhodnocuje stupeň postižení věnčitých tepen. Navíc většina 

autorů se liší v pohledu na angiografické diagnostické kriterium KNSŠ, není jasný 

konsensus  v hodnocení závažnosti postižení věnčitých tepen KNSŠ. Zdá se, že právě 

zvolení vhodného diagnostického kriteria KNSŠ hraje rozhodující úlohu v posuzování 

citlivosti SKG v diagnostice KNSŠ. Je rovněž zřetelné , že v případě využití přísných 

diagnostických kriterií KNSŠ citlivost SKG v diagnostice KNSŠ stoupá s dobou od OTS 

a se závažností postižení věnčitých tepen (61 ).

Přestože IVUS je nepochybně citlivější metodou v diagnostice KNSŠ než SKG, 

zůstává SKG z klinického nezastupitelná k posouzení závažnosti nálezu na 

věnčitých tepnách štěpu, rozhodnutí o rozsahu a strategii event. revaskularizace 

v přítomnosti významného nálezu. Navíc jak bylo již zmíněno, SKG nález má 

negativní prognostický dopad na osud příjemce TxS. Na druhé straně je třeba upozornit, 

že doposud neznáme prognostický význam normálního SKG nálezu na věnčitých 



tepnách.  Studie s IVUS a dobutaminovou ZE naznačují, že i prognosa některých 

nemocných s normálním SKG obrazem nemusí být příznivá (54 ).

Obr. č. 7

Angiografický obraz koronární
nemoci srdečního štěpu
muž, 60 let, 1 rok po OTS

                                                                                               Oddělení invazivní kardilogie Kliniky kardiologie IKEM  

Intravaskulární ultrazvukové vyšetření  ( IVUS ) věnčitých tepen: V současné době je 

třeba za zlatý standard v detekci přítomnosti KNSŠ  považovat IVUS. Je 

akceptovaným faktem, že IVUS je citlivější metodou jak v diagnostice KNSŠ tak v 

určení tíže postižení v porovnání se SKG. Jak již bylo ve stati o prognóze KNSŠ 

uvedeno, IVUS umožňuje spolehlivou stratifikaci nemocného po OTS z pohledu KNSŠ, 

neboť stupeň intimálního poškození velmi dobře koreluje s prognosou nemocného. 

Zavedení IVUS do klinické praxe navíc významným způsobem změnilo pohled na 

morfologii ( viz výše- odstavec patologické nálezy, remodelace ) a patofyziologii rozvoje 

KNSŠ. IVUS zřetelně ukázal, že v případě KNSŠ u lidí se jedná o v různém poměru 

kombinaci: z dárce přenesené koronární nemoci srdečního štěpu, progrese z dárce 

přenesené koronární nemoci srdečního štěpu, de-novo vzniklé koronární nemoci 

srdečního štěpu a její progrese ( obr č. 8-11 ). 

IVUS byl a je stále velkým přínosem k pochopení vzniku a rozvoje KNSŠ, klinické 

studie hodnotící možné rizikové faktory či účinek léčby/preventivních opatření by měly 

být v současné době IVUS, nikoliv SKG,  kontrolované. 



Z klinického pohledu, zejména pak z pohledu pracoviště neprovádějícího pravidelné 

invazivní kontroly věnčitých tepen však v současné době představuje IVUS dle našeho 

názoru pouze doplněk SKG, obdobně jako u aterosklerosy věnčitých tepen 

netransplantované populace, sloužící k podrobnějšímu zhodnocení závažnosti a 

morfologie nálezu na věnčitých tepnách zvažovaného k event. revaskularizaci. 

Obr. č. 8 - Normální IVUS obraz                         Obr. č. 9 - Obraz typické KNSŠ   

                 věnčité tepny

( vstupní vyšetření, 4 týdny po OTS )                            ( nález 1 rok od OTS)

Oddělení invazivní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM                     

Oddělení invazivní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM    

   

Obr. č. 10- Obraz asymetrické kalcifi-                 Obr.č. 11- Časně po transplantaci                     

                     kované léze                                         detekovaná koronární nemoc

                  

         ( nález jeden rok od OTS)                           ( vstupní vyšetření, 4 týdny po OTS)

IVUS katétr

Lamina elastica     
        externa

Lumen cévy

Hranice lumen 
cévy- intima

IVUS katétr

Lamina elastica     
      externa
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Oddělení invazivní kardilogie Kliniky kardiologie IKEM

Léčba a prevence koronární nemoci srdečního štěpu

Léčba

Nejnejistější kapitolu KNSŠ však  představuje léčba této závažné komplikace TxS. 

Úvodem je třeba říci, že doposud neexistuje žádný  důkazy podložený způsob léčby 

KNSŠ, který by  prokazatelně zlepšoval prognosu, přežití a kvalitu života 

nemocného po OTS postiženého KNSŠ. Neexistuje žádný důkazy podložený  léčebný 

postup, který by dokázal zvrátit již přítomnou KNSŠ. V současné době neexistují ani 

žádná důkazy podložená doporučení, které nemocné s KNSŠ máme event.  léčit. 

Neexistují žádné podložené důkazy o tom, že poskytovaná revaskularizační léčba 

jakýmkoliv způsobem ovlivňuje prognosu a kvalitu života  symptomatického nemocného 

( snad s výjimkou případů akutních koronárních syndromů, ale i tady asi vycházíme 

z paralely netransplantované populace ), natož pak nemocného, který je asymptomatický. 

Toto významným způsobem snižuje opodstatněnost pravidelných invazivních kontrol 

srdečního štěpu za účelem detekce KNSŠ u asymptomatických jedinců po OTS. Přestože 

je rutinní provádění pravidelných kontrolních vyšetření věnčitých tepen ( invazinvě či 

neinvazivně ) běžně doporučováno, neexistuje žádný důkaz o tom, že tato praxe je pro 

pacienta jakkoliv přínosná. 

Rozsáhlá kalcifikace 
s akustickým stínem



V současnosti neexistuje žádný jiný klinicky použitelný způsob léčby KNSŠ  než 

revaskularizace myokardu, či v případě pokročilého postižení štěpu  retransplantace. 

Chirurgická revaskularizace: V literatuře existuje řada kasuistických sdělení včetně 

několika nevelkých serií pacientů  o úspěšném či  neúspěšném provedení chirurgické 

revaskularizace ( různou cestou, různého rozsahu ) štěpu u nemocných s KNSŠ oddáleně 

po OTS (62-63 ). Neexistuje žádná větší studie, na jejímž podkladě by bylo možno 

stanovit úspěšnost uvedené léčby , stanovit rizika komplikací a posoudit dopad na 

prognózu a symptomy nemocného. Chirurgická revaskularizace myokardu je považována 

za možnou paliativní metodu léčby KNSŠ, která v případě vhodné indikace ( předpokládá 

se nemocný s lézemi typu A dle Standfordských kriterií ) může být prospěšná. 

Katetrizační revaskularizace: Patrně  daleko častěji používanou metodou revaskularizace 

myokardu u nemocných s KNSŠ jsou perkutánní koronární intervenční metody. Přestože 

koronární intervence u nemocných po OTS jsou technicky schůdné, s vysokou primární 

účinností ( 75-100%, většina studií však 95-100% ), malým výskytem periprocedurálních 

komplikací  a  při použití stentů ( včetně stentů lékem potahovaných )  se  sníženým 

výskytem restenoz ( za 6 měsíců 14-20% ) zůstává prognosa nemocných i přes koronární 

revaskularizaci závažná- mortalita cca 20-40% za 12-24 měsíců od intervence, a dle 

některých prací nelišící se od nemocných léčených konzervativně  (64 ).

  

Prevence

V současnosti se jako mnohem  nadějnější jeví opatření snižující rozvoj/progresi 

KNSŠ, jejichž použití je na rozdíl od léčebných metod podloženo výsledky 

randomizovaných studií.  Přestože se nejedná o velké studie, jejich výsledky týkající se 

níže uvedených lékových skupin jsou konzistentní. 

Blokátory kalciových kanálů: Blokátory kalciových kanálů představují jednu ze skupin 

léků, které by mohly ovlivňovat rozvoj KNSŠ. Vzhledem k v experimentu potvrzeným 

teoretickým předpokladům příznivého vlivu blokátorů kalciových kanálů na rozvoj 

KNSŠ (65 ), a stejně tak příznivým nálezům v retrospektivních pozorováních (66 ) byly 



v minulosti provedeny dvě randomizované prospektivní studie (67-68 ), z nichž jedna 

prokázala statisticky významně příznivý vliv blokátoru kalciového kanálu ( diltiazem ) na 

snížení výskytu/snížení progrese angiograficky prokázané KNSŠ v 1. a 2. roce od OTS 

(68 ). Stejná studie ukázala dokonce na zlepšené přežívání nemocných  ve 3 letech od 

OTS ve skupině randomizované k léčbě diltiazemem. Nálezy této studie mohou být 

z morfologického pohledu podpořeny stejně příznivým závěrem ( snížení progrese 

intimálního postižení ) ve velmi malé IVUS studii (69 ). Na základě této úrovně znalostí o 

vlivu blokátorů kalciových kanálů na rozvoj KNSŠ jsou v literatuře blokátory kalciových 

kanálů ( zejména pak diltiazem ) řadou autorů považovány za vhodné léky u příjemců 

OTS. 

Statiny: Pravastatin a simvastatin  podávané od časného období po OTS snižují  rozvoj 

KNSŠ v jednom roce (70 ) resp. 4. roce (71 ) od OTS. Zda-li se jedná o skupinový  efekt  

statinů potvrzené u KNSŠ není, data pro jiné druhy statinů v uvedené indikaci chybí.  

Vzhledem k dokumentovanému příznivému efektu prava/simvastatinu na KNSŠ 

v časném období, došlo k plošnému podávání statinů u nemocných po OTS, proto data o 

efektu prava/simvastatinu na rozvoj KNSŠ v dalším období  chybí. Pouze 10-ti roční 

sledování pravastatinové studii obsahující malé množství nemocných v počátečních 

obdobích neléčených pravastatinem naznačuje přetrvávající příznivý efekt na 

angiograficky prokázanou KNSŠ (72 ).

TOR inhibitory: Nejnadějnější skupinou   v prevenci rozvoje KNSŠ se v posledních 

letech  jeví „nová“ skupina imunosupresiv: everolimus a sirolimus ( rapamycin )- léky ze 

skupiny TOR inhibitorů. Oba preparáty ukazují konsistentně a přesvědčivě na příznivý 

efekt v prevenci rozvoje KNSŠ  ( IVUS kontrolované studie ) v ½ roce, 1 roce   a 2 

letech u  příjemců OTS (73-75 ). Po počátečním velkém  nadšení a mohutné glorifikaci 

uvedené lékové skupiny však přicházejí opět rozpaky. Přes příznivé ovlivnění výskytu 

morfologických známek KNSŠ použití této lékové skupiny v imunosupresivní kombinaci 

s cyklosporinem A a steroidy prozatím v pokračujících sledováních nikterak neovlivňuje 

prognosu ( přežití, ztrátu štěpu ) nemocných po TxS (73-74 ), která se navíc vůbec neliší 

dokonce ani od  klasického imunosupresivního režimu- cyklosporin A, azathioprin a 



prednison. Proto přes jasně příznivý vliv na rozvoj morfologických známek KNSŠ u 

příjemců TxS zůstává  prozatím postavení TORi v indikaci primární či sekundární 

prevence KNSŠ po transplantaci srdce nejasné a vyžaduje dalšího sledování a výzkumu. 

Prevence  komplikací KNSŠ, zejména náhlé smrti či akutních koronárních syndromů u 

příjemců OTS: V současné době neznáme  žádný  důkazy podložený postup, který by u 

příjemců OTS postižených KNSŠ účinně snižoval výskyt nejzávažnějších komplikací-

náhlé smrti či akutních koronárních syndromů. Příčin této neradostné situace je řada. 

V současné době nevíme, zda-li  v případě přítomnosti KNSŠ  revaskularizace štěpu 

( chirurgická revaskularizace či perkutánní koronární intervence )  jakýmkoliv způsobem 

ovlivní prognózu a výskyt závažných kardiálních událostí ( náhlá smrt, akutní koronární 

příhoda, selhání štěpu ) u symptomatického příjemce OTS, natož pak u příjemce 

asymptomatického. Bohužel  doposud známé výsledky déletrvajícího sledování pro  

příznivý dopad revaskularizace nesvědčí ( viz léčba KNSŠ ). Jak již bylo v odstavci  o 

klinických projevech zmíněno, nejsme doposud schopni bezpečně identifikovat příjemce 

OTS postiženého KNSŠ, který je vystaven riziku závažné kardiální události ( patrně jím 

může být nemocný se závažným morfologickým nálezem na věnčitých tepnách, ale 

morfologický nález je patrně pouze jedním ( sice důležitým ) z rizikových faktorů 

závažné kardiální události ). V současné době se předpokládá, že jednou 

z pravděpodobných příčin náhlé smrti u příjemců OTS postižených KNSŠ je kromě 

akutních koronárních příhod arytmogenní etiologie- zejména maligní tachyarytmie. 

V současné době však neexistují žádná data, na základě kterých by bylo možné provést 

stratifikaci rizik náhlé arytmogenní  smrti u nemocných s KNSŠ. Přestože se jedná o 

skupinu příjemců OTS se zhoršenou prognózou přežití a současně vystavenou 

zvýšenému riziku náhlé smrti ( viz předchozí text ), není tak možné aplikovat některá 

z možných opatření v rámci primární prevence. Prevence náhlé smrti u příjemců OTS je 

tak v klinické praxi omezena na prevenci sekundární, pokud ovšem nemocný první ataku 

náhlé smrti překoná. 

Doposud není známo, že by kterákoliv z lékových skupin ( betablokátory, 

inhibitory ACE, protidestičková léčba ) ovlivňovala u příjemců OTS s KNSŠ přežití či 

výskyt závažných kardiálních událostí. Patrně jedinou výjimkou jsou  statiny (respek-



tive data jsou dostupná pro pravastatin a simvastatin ) , které jako doposud jediná 

známá léková skupina současně s příznivým ovlivněním výskytu či progrese 

morfologických známek KNSŠ ovlivňují příznivě i prognosu nemocných po OTS  

(70-72 ). Vzhledem k takto prokázanému blahodárnému ( a na poli transplantace srdce 

ojedinělému ) vlivu statinů na prognosu pacientů po OTS nebude již etické zjišťovat vliv 

medikace statinů na prognózu a výskyt závažných kardiálních událostí v podskupině 

příjemců s morfologickými známkami KNSŠ. Přestože jsou akutní koronární syndromy 

jako trombotické komplikace KNSŠ nevzácné a jsou častou příčinou náhlé smrti 

příjemců po OTS, neexistuje dokonce bohužel v současné době žádný důkaz ani o 

účinnosti perorální protidestičkové léčby v prevenci náhlé smrti či výskytu akutního 

koronárního syndromu. Dokonce na základě pozorování malé účinnosti kyseliny 

acetylsalicylové v inhibici agregace destiček u nemocných po OTS (76 ) řada autorů o 

příznivém dopadu podávání kyseliny acetylsalicylové v uvedené indikaci pochybuje. O 

to méně existuje informací o účinku jiných protidestičkových preparátů ( indobufen, 

ticlopidin, clopidogrel ) v diskutované indikaci u nemocných po OTS.

Závěr

Koronární nemoc srdečního štěpu představuje jednu z nejzávažnějších komplikací  

transplantace srdce. Veliký pokrok byl v poslední době učiněn na poli studia etiologie a 

patogenese  této komplikace. Přes trvající nejistotu  o prospěšnosti v současné době 

používaných diagnostických a léčebných zákroků pro nemocného postiženého KNSŠ, se 

přeci jenom začínají objevovat na důkazech založené postupy, které umožňují omezit 

rozvoj KNSŠ. Zda-li se  výše uvedená  opatření odrazí i na zlepšení prognózy nemocných 

po OTS  ukáže až další výzkum. 

                                                       

Cíle práce

Z předchozího textu vyplývá, že přes velký pokrok, ke kterému v posledních letech došlo 

v oblasti poznání charakteru, příčin, vývoje a možného ovlivnění koronární nemoci 

srdečního štěpu zústává celá  řada otázek týkajících se uvedené problematiky nadále 

neobjasněna. 



Překvapivě velmi málo poznatků poskytuje současná literatura o časném období vývoje 

koronární nemoci srdečního štěpu.  Přestože jsou dostupná data o velmi časném výskytu 

koronární nemoci srdečního štěpu po transplantaci srdce, etiologie, rizikové faktory, další 

vývoj a prognostický význam  velmi časně po transplantaci zjištěné koronární nemoci 

srdečního štěpu ( dále jen časně detekovaná KNSŠ ) znám není, a to vůbec nemluvě o 

znalosti eventuálních možností  ovlivnění jejího výskytu. Absenci takovýchto základních 

znalostí o prvopočátečním vývoji KNSŠ lze ve světle v předchozím textu shrnutých 

znalostí o patofyziologii koronární nemoci srdečního štěpu zasahujících do molekulárně-

biologických detailů považovat za velmi překvapující. 

Cílem překládané práce je proto pokusit se zodpovědět právě otázky týkající se výskytu, 

etiologie, rizikových faktorů a prognostického významu velmi časně po transplantaci 

srdce diagnostikované koronární nemoci srdečního štěpu.  Jedná se o klinicky cílenou 

práci, která má zodpovědět níže uvedené otázky studiem populace lidských příjemců 

transplantovaného srdce.  Výsledky překládané studie mají poskytnout klinicky 

relevantní informace o časně detekované KNSŠ. 

Cíle předkládané práce jsou následující: 

1) Zjistit výskyt velmi časně detekované KNSŠ

2) Určit rizikové faktory výskytu časně detekované KNSŠ

3) Určit prognostický dopad přítomnosti časně detekované KNSŠ

4) Zjistit výskyt klinických komplikací koronární nemoci srdečního štěpu 

5) Pokusit se určit rizikové faktory výskytu klinických manifestací koronární nemoci 

srdečního štěpu

                                                      

Soubory pacientů

Základní soubor představuje 162 příjemců transplantace srdce provedené v Kardiocentru 

Institutu klinické a experimentální mediciny ( IKEM ) v období od 10.2.1999 do 



8.7.2003. Za uvedené období bylo provedeno celkem 166 ortotopických transplantací 

srdce, 4 příjemci však nebyli součástí tohoto souboru, neboť se ve dvou případech 

jednalo o pediatrické transplantace  a v dalších dvou případech byli příjemci předáni záhy 

po úspěšně provedené transplantaci  k další léčbě na jiná transplantační centra ( Brno, 

Bratislava ). Základní demografické údaje souboru jsou shrnuty v tabulce č. 2. Přežití 

příjemců základního souboru odpovídá průměrným křivkám přežití z velkých registrů 

(2 ) a je ukázáno na grafu č. 6. 

Tab. č. 2  

  Základní demografické údaje souboru příjemců OTS v IKEM 10.2.1999-8.7.2003

                     Pohlaví

              ( počet/poměr (%) )

Průměrný věk 

     ( roky )

   Základní diagnosa vedoucí     

            k indikaci k OTS

             ( počet/poměr (%) )

Žena
   33   (  20% )

  49,68 ± 0,91

      ICHS    65 ( 40% )

      DKMP    72 ( 44% )

      RCHS    11 ( 7% )

Muž
  129   ( 80% )  

      RKMP      3  ( 2% )

      HKMP      5  ( 3% )

      VVS      6  (  4% )

ICHS... ischemická choroba srdeční, DKMP.... dilatační kardiomyopatie, RCHS.... chlopenní vady

RKMP...... restriktivní kardiomypatie, HKMP.....hypertrofická kardiomyopatie, 
VVS....vrozená vada srdeční



Graf. č. 6 

      Přežívání příjemců transplantace srdce IKEM 1999-2003 v porovnání s  

přežíváním příjemců transplantace srdce dle registrů ISHLT za období 1999-2004

                       Data přežití  ISHLT  převzata z registrů ISHLT se svolením ISHLT ( www.ishlt.org )

                                       

Ke studiu zvolených  témat týkajících  se koronární nemoci srdečního štěpu byla využita 

ze základního souboru pouze ta skupina příjemců transplantace srdce, u nichž bylo 

provedeno časně ( tj. 29,81 ± 12,45 dní )  po transplantaci srdce intravaskulární 

ultrazvukové vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu ( soubor k určení výskytu a rizik 

časně detekované KNSŠ i soubor k posouzení klinických dopadů časně detekované 

KNSŠ ( viz dále ) ) a/nebo ti, u nichž byla na základě předodběrových vyšetření 

prokázána koronární nemoc srdečního štěpu ( soubor k posouzení klinických dopadů 

časně detekované KNSŠ ) . Vzhledem k tomu, že ať již neinvazivní či invazivní 

systematický screening výskytu koronární nemoci srdečního štěpu u nemocných po 

transplantaci srdce není v Kardiocentru IKEM rutinně prováděn, mohli býti do studijního 

souboru zařazování pouze ti nemocní, kteří nejenom že splňovali zařazovací podmínky 
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k provedení invazivního vyšetření věnčitých tepen, ale současně s provedením tohoto 

vyšetření souhlasili, tj podepsali informovaný souhlas s provedením výše jmenovaného 

vyšetření. Zvolené podmínky k provedení invazivního vyšetření věnčitých tepen jsou 

shrnuty v tabulce č. 3.

Tab. č. 3: 

       Podmínky k provedení invazivního vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu: 

a) nepřítomnost obecných kontraindikací k provedení invazivního vyšetření 

věnčitých tepen ( např. alergie na  kontrastní látku, nevhodný cévní přístup )

b) souhlas příjemce s provedením invazivního vyšetření věnčitých tepen vyjádřený 

podepsáním informovaného souhlasu

c) nejméně 4 týdny po provedené transplantaci srdce

d) nepřítomnost probíhajícího infekčního onemocnění ( CMV či jiné infekce )

e) nepřítomnost vyššího stupně akutní rejekce ( tj Banff >1B ) v období zamýšleného 

invazivního vyšetření potvrzená endomyokardiální biopsií

f) dobré renální funkce ( hladina sérového kreatininu ≤ 150 μmol/l )

g) nepřítomnost současně probíhající jiné závažné zdravotní komplikace proběhlé 

transplantace srdce ( např nepokročilá rehabilitace, jaterní onemocnění, apod )

      h)   dostupnost intravaskulárního vyšetření věnčitých tepen

Jedním z důvodů významně omezujících množství zařazených pacientů do studijních 

souborů byla navíc dostupnost intravaskulárního vyšetření věnčitých tepen. 

Z organizačních a ekonomických důvodů  nebylo toto vyšetření v období od 1.2.2001 do 

10.4.2002 v Kardiocentru IKEM dostupné, a proto pacienti z uvedeného období nemohli 

býti do studií zařazováni. 

Z výše uvedeného celkového počtu transplantací za uvedené časové období pak  byly ke 

zodpovězení našich otázek vytvořeny dva studijní soubory příjemců srdce.

Do souboru ke studiu výskytu časně detekované KNSŠ a rizik pro její vývoj bylo 

nakonec zařazeno 83 pacientů ( průměrný věk 50,55 ± 11,04 let,  65 mužů,  18 žen ), 



naopak zařazeno býti nemohlo zbývajících 79 příjemců srdečního štěpu ( průměrný věk 

48,49 ± 12,60 let, 64 mužů, 15 žen ). Důvody pro nezařazení nemocných do souboru pro 

studium výskytu časně detekované KNSŠ a rizik pro její vývoj shrnuje tabulka č. 4.

Porovnání základních vlastností obou skupin ukazuje tabulka č. 5.

Tab. č. 4 

Důvody pro nezařazení nemocných do  souboru pro studium výskytu 
časně po

transplantaci detekované koronární nemoci srdečního štěpu a rizik 
jejího vývoje

( celkový počet 79 pacientů )

          Důvod nezařazení        Počet nezařazených příjemců

-    Úmrtí do 4 týdne po OTS                            15x 

( průměrná doba úmrtí od OTS 4 ± 2 dni )

- Kombinovaná transplantace srdce a  

      ledviny  

                             1x

-    Komplikovaný pooperační průběh                               2x

-    Nedostupnost IVUS ( viz text )                             34x

- Neobdržení souhlasu nemocného s   

      vyšetřením

                            22x

- Průkaz koronární nemoci štěpu před 

orgánovým odběrem dle SKG

                              5x

Celkem nezařazeno                     79 příjemců OTS

Tab. č. 5 

Základní demografická data souboru pro studium výskytu časně po transplantaci 

srdce detekované koronární nemoci srdečního štěpu a rizik jejího vývoje

a skupiny nezařazených příjemců do tohoto souboru



      Studijní soubor Skupina nezařazených    

         příjemců

Hodnota p

Počet                83                 79

Věk ( roky )       50,55 ± 11,04       48,49  ± 12,60     0,34

Pohlaví ( žena/muž )             18 / 65             15 / 64       0,78

Předtransplantační 

diagnosa 

( DKMP/ICHS/ostatní )

      38  /  34  / 11           35 / 33 /  11

   

    0,96 

Do souboru určeného ke studiu vlivu časně detekované KNSŠ na klinický osud 

nemocných ( prognóza, výskyt závažných kardiálních událostí, výskyt klinických 

manifestací koronární nemoci srdečního štěpu, stanovení rizik pro výskyt klinických 

manifestací koronární nemoci srdečního štěpu ) bylo zařazeno rovněž 83 pacientů ( prů-

měrný věk 50,81 ± 10,39 let, 64 mužů, 19 žen ), naopak nebylo zařazeno zbývajících 79 

příjemců srdečního štěpu ( průměrný věk 48,5  ±    12,36 let, 65 mužů, 14 žen ). Důvody 

pro nezařazení nemocných do souboru určenému ke studiu vlivu časně detekované KNSŠ 

na klinické ukazatele shrnuje tabulka č. 6. Porovnání základních vlastností obou skupin 

ukazuje tabulka č. 7. Porovnání přežití obou skupin demonstruje graf č. 7.   

Tab. č. 6

Důvody pro nezařazení nemocných do  souboru pro studium vlivu časně 
po

transplantaci detekované koronární nemoci srdečního štěpu na klinický 
osud nemocných 

( celkový počet 79 pacientů )

          Důvod nezařazení        Počet nezařazených příjemců

-    Úmrtí do 4 týdne po OTS                            15x 



( průměrná doba úmrtí od OTS 4 ± 2 dni )

- Kombinovaná transplantace srdce a  

      ledviny  

                             1x

-    Komplikovaný pooperační průběh                              5x

-    Nedostupnost IVUS ( viz text )                             34x

- Neobdržení souhlasu nemocného s   

      vyšetřením

                            22x

- Špatná dostupnost klinických dat                              1x

- Dysfunkce srdečního štěpu  4. týden 

po OTS

                             1x

Celkem nezařazeno                     79 příjemců OTS

Tab. č. 7 

Základní demografická data souboru pro studium vlivu časně po transplantaci 

srdce detekované koronární nemoci srdečního štěpu na klinický osud nemocných a 

skupiny nezařazených příjemců do tohoto souboru

   Studijní soubor     Skupina nezařazených      

                jedinců

Hodnota p

Počet              83                   79

Věk ( roky )      50,81 ± 10,39                48,50 ± 12,36       0,19

Pohlaví ( žena/muž )           19  /  64                14  /  65       0,53 

Předtransplantační 

diagnosa

(DKMP/ICHS/ostatní )

      37  / 35  /  11         36  /  32  /  11       0,97 



Graf č. 7 

Přežití souboru ke studiu vlivu časně po transplantaci detekované koronární nemoci

          srdečního štěpu na klinické ukazatele a skupiny nezařazených příjemců do 

tohoto souboru ( bez zemřelých do 4 týdne od OTS )
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přežití jednotlivých skupin  ( zařazení vs. nezařazení příjemci ) ukazuje, že populace 

zařazených nemocných představuje reprezentativní vzorky z celé populace zvoleného 

základního souboru. 

                                                              

                                                              Metody: 

Výběr vhodného příjemce transplantace srdce: Možný příjemce transplantace srdce 

musel splňovat běžně akceptovaná indikační kriteria k transplantaci srdce, tj nemocný 

v terminální fázi srdečního onemocnění ( v uvedeném souboru se jednalo výhradně o 

n.s

Doba od OTS ( roky )



nemocné v terminální fázi chronického srdečního selhání ) bez kontraindikací 

k uvedenému výkonu (1 ). Vlastní indikace nemocného k transplantaci srdce 

představovala konsenzus v jeho léčbě stanovený při indikačním pohovoru Kardiocentra 

IKEM. 

Výběr vhodného dárce:  Možný dárce srdce musel splňovat všeobecně přijatá indikační 

( tj. věk: muž < 50 let, žena <55 let, váhový poměr dárce/přijemce <0.8,  ejekční frakce 

levé komory >50% a nepřítomnost lokálních poruch kinetiky levé komory dle 

echokardiografického a/nebo angiografického vyšetření, nepřítomnost chlopenní vady, 

nepřítomnost proběhlé protrahované kardiopulmonální resuscitace či déletrvající oběhové 

nestability, nízká farmakologická podpora oběhu, nepřítomnost infekcí a nádorů ( kromě 

některých primárních nádorů mozku )) a právní kriteria ( průkaz smrti mozku možného 

dárce- tj. klinický obraz mozkové smrti se současným angiografickým průkazem smrti 

mozku ). Z hlediska koronární nemoci  všichni možní dárci vyššího věku ( tj muž > 45 

let, žena > 50 let ) či dárci s podezřením na možný výskyt koronární nemoci ( přítomnost 

rizikových faktorů, anamnéza, výsledky neinvazivaních testů ) museli před indikací 

k orgánovým odběrům podstoupit selektivní koronarografické vyšetření. Pouze pacienti 

bez průkazu angiograficky významné ( tj. nepřítomnost stenózy epikardiálních tepen 

přesahujících 50% redukce průsvitu cévy ) koronární nemoci mohli být akceptováni 

k odběru orgánů. Pacienti s prokázanou významnou koronární nemocí, pakliže byl nález 

shledán schůdný k revaskularizaci ( ať již cestou perkutánní či chirurgickou ) mohli být 

akceptováni jako dárci pro urgentní čekatele transplantace srdce. 

Imunosupresivní léčba: Všichni pacienti obdrželi indukční léčbu antithymocytárním 

globulinem do doby dosažení terapeutických hladin cyklosporinu A.   Základní 

imunosupresivní režim byl složen z cyklosporinu ( cílové terapeutické hodnoty 300-400 

ug/mL specificky ), azathioprinu ( 1-2 mg/kg/den ) a prednizonu ( počáteční dávka 1 

mg/kg/d s následnou redukcí dávkování na 0,22 ± 0,08 mg/kg/den ve čtvrtém týdnu po 

transplantaci srdce )- přehled imunosupresivní léčby v jednotlivých časových obdobích 

viz grafy č. 8-9.



Ostatní léčba: Všichni příjemci byli léčeni statiny, jejichž dávkování bylo určovánou 

hladinou cholesterolemie. Všichni nemocní obdrželi rovněž antiagregační léčbu, kterou 

představovala kyselina acetysalicylová v dávce 100 mg/d. Ostatní léky, především 

antihypertenzní a antidiabetická medikace byly podávány dle klinického stavu 

jednotlivých nemocných a uvážení ošetřujících lékařů.  Přehled této medikace 

v jednotlivých časových obdobích ukazují grafy č. 10-12.

Graf č. 8

Přehled imunosupresivní léčby
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Graf  č. 9 

Přehled imunosupresivní léčby- pokračování
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Graf č. 10

  Přehled  antihypertenzní medikace v jednotlivých časových obdobích po OTS
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Graf č. 11 

        Přehled antihypertenzní léčby v jednotlivých časových obdobích po OTS-

                                                     pokračování
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Graf č. 12

Přehled antidiabetické léčby v jednotlivých časových obdobích po OTS
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Screening přítomnosti akutních rejekcí:  Pravidelně prováděné endomyokardiální 

biopsie byly použity ke sledování výskytu akutních rejekcí.  První endomyokardilní 

biopsie byla provedena sedmý den po transplantaci srdce, tato byla následována dalšími 

třemi, každou v odstupu 1 týdne ( tj. celkem 4 provedené endomyokardiální biopsie do 4 

týdne po transplantaci srdce ). Následně byly prováděny 4 endomyokardiální biopsie 

v odstupu 14 dní, poté 3 endomyokardiální biopsie v odstupu 1 měsíce a konečně 2 

endomyokardiální biopsie v odstupu 3 měsíců. Tento protokolární počet biopsií mohl být 

zvýšen o endomyokardiální biopsie indikované na základně klinické potřebnosti ( akutní 

rejekce vyššího stupně v předchozí biopsii, stav po léčbě akutní rejekce, nová dysfunkce 

srdečního štěpu apod ) mimo termíny protokolárních endomyokardiálních biopsií. 

V delším časovém období po OTS byly endomyokardiální biopsie prováděny v odstupu 6 

měsíců či jednoho roku v závislosti na výsledcích předchozích endomyokardiálních 

biopsií. U nemocných v oddáleném období po OTS ( více jak 3-5 let ) se stabilními 

příznivými nálezy v předchozích endomyokardiálních biopsiích bylo od protokolárních 

biopsií upuštěno, u těchto nemocných byly endomyokardiální biopsie indikovány pouze 

na základě klinického stavu příjemce ( rozvoj dysfunkce srdečního štěpu, potřeba změny 

imunosupresivní léčby z rozličných důvodů, nejčastěji při léčbě nádorového onemocnění 

).  Nálezy v endomyokardiálních biopsiích byly hodnoceny pomocí Banffské klasifikace. 

Léčba akutních rejekcí: Klinicky němé, histologicky prokázáné  akutní buněčné 

rejekce stupně >1B ( Banffské klasifikace ) byly léčeny nárazem intravenózně podaných 

kortikoidů ( metylprednizolon 3 gramy ). Přes podanou léčbu pokračující, histologicky 

prokázané akutní rejekce byly léčeny opětovným podáním nárazu steroidů a změnou 

základního imunosupresivního režimu ( CyA změněn na takrolimus a/nebo azathioprin 

změněn na mykofenolát mofetil ). Klinicky manifestní histologicky prokázané akutní 

buněčné rejekce ( tj. echokardiograficky prokázaná dysfunkce srdečního štěpu, klinicky 

manifestní selhání srdečního štěpu , arytmie ) stupně >1B byly léčeny  nejprve nárazem 

intravenózně podaných steroidů ( metylpresnizolon 3 gramy ), v případě nedostatečného 

efektu uvedené léčby potom antithymocytárními imunoglubuliny a změnou základního 



imunosupresivního režimu ( CyA za tacrolimus a/nebo azathioprin na mykofenolát 

mofetil ). Ve výše uvedené studijní medikaci nebyla prokázána žádná humorální akutní 

rejekce. 

Profylaxe a léčba CMV infekce:  V kardiocentru IKEM nebyla v období 1.2.1999 až 

8.7.2003 podávána žádná preventivní anticytomegalovirová léčba.  Klinicky manifestní 

CMV infekce byly léčeny ganciklovirem.  

Screening výskytu koronární nemoci srdečního štěpu: Ať již invazivní ( selektivní 

koronarografie nebo koronární IVUS ) či neinvazivní rutinní screening výskytu koronární 

nemoci srdečního štěpu není v kardiocentru  IKEM prováděn.  Tato vyšetření jsou 

prováděna pouze v případě  vzniknuvšího klinického podezření na přítomnost koronární 

nemoci srdečního štěpu či jako součást probíhajících studijních protokolů. 

Intravaskulární vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu ( koronární IVUS ): 

Vyšetření mohlo býti provedeno pouze u příjemců splňujících indikační kriteria 

vyšetření ( tab. č. 3 ), u nichž nebylo na základě předtransplantačního vyšetření dárce 

povědomí o koronární nemoci štěpu ( tj. příjemci jejichž korespondující dárci 

nevyžadovali dle v součanosti platných kriterií provedení selektivního 

koronarografického vyšetření či měli normální angiografický nález na věnčitých tepnách 

) a souhlasících s výše uvedeným vyšetřením. Protokol vyšetření a informovaný souhlas 

pacientů byl schválen etickou komisí IKEM.  Průměrná doba intravaskulárního vyšetření 

věnčitých tepen od transplantace byla 29,81 ± 12,45 dní. U všech vyšetřovaných  

příjemců bylo nejprve provedeno rutinní selektivní koronarografické vyšetření. V případě 

nálezu angiograficky významné stenosy na věnčitých tepnách ( angiograficky významné 

zůžení věnčité tepny bylo definováno jako angiograficky patrné zúžení lumina cévy o 

více jak 50% v porovnání se zúženému úseku předcházejícím zdravým segmentem 

vyšetřované cévy )   nebylo dále pokračováno ve vyšetření ultrazvukovém ( 2 pacienti ), a 

byla stanovena diagnosa koronární nemoci srdečního štěpu. U ostatních nemocných byla 

následně  30 MHz, 2,9F ultrazvuková sonda ( Jomed/Endosonic Avanar F/X, Jomed Inc, 

Rancho Cordova, CA, USA, cat. No REF 85700 ) zavedena skrze angioplastický 



zaváděcí katetr  postupně do co nejdistálnějšího místa ramus interventricularis anterior ( 

RIA ) a pravé věnčité tepny či ramus circumflexus ( v závislosti na dominanci věnčitého 

povodí ). Záznam ultrazvukového obrazu věnčité tepny byl nahráván na CD v průběhu 

pomalého manuálního zpětného stahování ultrazvukového katetru do ústí vyšetřované 

věnčité tepny. Takto získané záznamy ultrazvukového obrazu věnčitých tepen srdečního 

štěpu byly později analyzovány pomocí počítačového softwaru Endosonic/Jomed, in 

vision gold V 4.0.1. ( Endosonics Corp/Jomed Inc, nyní Volcano Therapeutics, Rancho 

Cordova, CA, USA )   Pomocí uvedeného programu byly nejprve manuálně ohraničeny 

hranice lumina cévy a zevní elastické membrány. Následně tak mohla být zjištěna-

manuálně změřena- maximální tloušťka takto označené vrsty, představující tloušťku 

plátu.  Jakékoliv fokální ztluštění arteriální stěny v ultrazvukovém obraze ≥ 0,5 mm bylo 

v souladu s dřívěji publikovanými studiemi (3 )považováno za patologickou lézi. 

Výskyt časně detekované KNSŠ :  Pomocí časně po transplantaci srdce provedeného 

koronárního IVUS byl určen výskyt časně po transplantaci srdce detekované koronární 

nemoci srdečního štěpu.

Rizikové faktory časně detekované KNSŠ:  Řada  možných rizikových faktorů 

týkajících se příjemce ( věk, pohlaví, diagnosa vedoucí k transplantaci, body mass index ( 

BMI ), cholesterolemie, triglycidemie, urgentní pořadí na čekací listině, 

předtransplantační nefarmakologická podpora oběhu ), dárce ( věk, pohlaví, váha, BMI, 

CMV status, příčina smrti, anamnéza kouření, hypertenze v anamnéze, diabetes 

v anamnéze, hyperlipidemie v anamnéze, neznámá anamnéza ), imunologických 

parametrů ( předtransplantační panel protilátek, nesoulad dárce - příjemce v HLA, 

nesoulad dárce - příjemce v pohlaví ), transplantačního období ( doba studené ischemie, 

nesoulad dárce-příjemce v CMV statusu ) a časného ( tj. prvních 4 týdnů ) 

potransplantačního období ( výskyt akutních rejekcí >1B, incidence klinicky 

manifestních akutních rejekcí, rejekční skóre, dysfuncke štěpu,  výskyt infekcí, výskyt 

CMV infekcí, výskyt hypertenze, diabetu či hyperlipidemie ) byla testována ve vztahu 

k přítomnosti koronárním IVUS prokázané časně detekované KNSŠ.  



Vliv časně detekované KNSŠ na prognózu nemocných:  Přítomnost časně detekované 

KNSŠ byla testována jako možný rizikový faktor primárního cíle -úmrtí či výskytu 

kombinovaného cíle nazvaného závažná kardiální událost v delším období po 

transplantaci srdce. Kombinovaný cíl - závažná kardiální událost byla pro potřeby studie 

definována jako výskyt akutní koronární příhody, nutnost revaskularizace srdečního 

štěpu, výskyt poruch rytmu, výskyt srdečního selhání bez souvislosti s akutní rejekcí či 

nemocnění perikardu, úmrtí či nutnost retransplantace z důvodů koronární nemoci 

srdečního štěpu, náhlá smrt nezpůsobená akutní rejekcí či jiným objektivně prokázáným 

nekardiálním onemocněním.  Kromě časně detekované KNSŠ byly doposud 

identifikované rizikové faktory přežití po OTS (2 ) zahrnuty do výše uvedeného modelu. 

Výskyt klinických manifestací koronární nemoci srdečního štěpu: Ve studované 

populaci příjemců transplantace srdce byl sledován výskyt klinických projevů, které jsou 

v jasné souvislosti s poškozením věnčitých tepen srdečního štěpu. Zjišťovali jsme četnost 

úmrtí způsobeného klinickými příhodami, které jsou v jasné souvislosti s onemocněním 

věnčitých tepen srdečního štěpu ( úmrtí na akutní koronární syndrom, úmrtí v důsledku 

srdečního selhání způsobeného koronární nemocí srdečního štěpu, náhlá smrt 

v přítomnosti koronární nemoci s vyloučením jakékoliv jiné příčiny úmrtí ( akutní 

rejekce, jiná akutní extrakardiální onemocnění )) v celé naší studijní populaci. Rovněž tak 

jsme zjišťovali výskyt akutních koronárních syndromů, srdečního selhání v důsledku 

koronární nemoci,  syndromu námahové anginy pectoris ( jako jasných projevů koronární 

nemoci ) ve stejném studijním vzorku. 

Statistické metody: Kontinuální proměnné ( data ) jsou vyjadřovány jako 
průměr ± směrodatná odchylka ( SD ). 
Χ2- test ( s korekcí dle Yatese v případě potřeby ) byl použit k porovnávání rozdílů dvou 

souborů v případě kategorických proměnných. T-test či Mann-Whitney test byl použit 

k porovnávání rozdílů dvou souborů v případě kontinuálních proměnných. 

Kaplan- Meier analýza byla využita k sestavení křivek přežití či výskytu jednotlivých 

klinických událostí. Ke srovnání odlišností  průběhu křivek jednotlivých souborů bylo 

využito Mantel-Coxova testu ( kategorické proměnné ) či Coxova regresivního modelu 



( pro kontinuální proměnné ). 

Mnohorozměrná analýza ( logistická regrese ) byla použita k určení rizikových faktorů 

výskytu časně detekované KNSŠ a ke konstrukci předpovědního modelu jejího výskytu.

Mnohorozměrná analýza ( Coxův regresní model pro více proměnných )  byla využita ke 

stanovení rizikových faktorů přežití či výskytu závažné kardiální události. 

Hodnota p < 0,05 byla považována za statisticky významnou. Všechny využité testy byly 

dvojstranné. 

                                                          

Výsledky

              Výskyt koronární nemoci srdečního štěpu časně po transplantaci srdce

Koronární nemoc srdečního štěpu byla prokázána časně ( po transplantataci srdce 29,81 ± 

12,45 dní ) u 37 příjemců srdečního štěpu, tj u 45% studované populace ( graf č. 13 ).

Rozsah koronární nemoci srdečního štěpu detekované časně po transplantaci srdce je 

ukázán  na grafech č. 14-15.Významná stenosa epikardiálních věnčitých tepen srdečního 

štěpu byla prokázána u 19%  příjemců s časně detekovanou KNSŠ. 

Graf  č. 13



Výskyt koronární nemoci srdečního štěpu prokázané časně po 
transplantaci srdce

Graf č. 14

Rozsah a závažnost koronární nemoci srdečního štěpu detekované časně po
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Graf č. 15

Rozsah a závažnost koronární nemoci srdečního štěpu detekované časně po

transplantaci srdce- pokračování
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Vliv jednotlivých možných rizikových faktorů na výskyt časně po transplantaci srdce 

detekované koronární nemoci srdečního štěpu jsou shrnuty v tabulce č. 8 (jednorozměrná 

analýza ) a tabulce č. 9 ( mnohorozměrná analýza ) . Vyšší BMI příjemce ( 25,63 ± 4,04 

vs. 23,39 ± 3,50, p=0,008 ), vyšší věk dárce ( 40,67 ± 9,38 vs. 27,74 ± 9,59, p<0,0001 ), 

příčina smrti dárce- typické intrakraniální krvácení ( 13% vs. 0%, v= 0,01 ) a anamnesa 

hypertenze u dárce ( 16% v.s. 0%, p=0,008 ) byly prokázány jako rizikové faktory 

přítomnosti časně po OTS detekované koronární nemoci srdečního štěpu pomocí 

jednorozměrné analýzy. 

S využitím mnohorozměrné analýzy, pouze vyšší věk dárce ( p<0,001 ) a vyšší BMI 

příjemce ( p= 0,003 ) byly shledány statisticky významnými rizikovými faktory pro 

přítomnost časně po OTS detekované koronární nemoci srdečního štěpu. Přes zřetelnou 

statistickou významnost anamnézy hypertenze u dárce zjištěné cestou jednorozměrné 

analýzy, nebyl uvedený vztah mezi anamnézou hypertenze dárce a výskytem časně po 

OTS detekované koronární nemoci srdeční štěpu prokázán pomocí mnohorozměrné 

analýzy pro statisticky významnou závislost výskytu anamnézy hypertense dárce na věku 

dárce. 

S využitím logistického regresivního modelu, znalost věku dárce a BMI příjemce je 

schopna předpovědět výskyt  časně po OTS intrakoronárním ultrazvukem prokázané 

koronární nemoci srdečního štěpu se sensitivitou 89%, specificitou 75%, pozitivní 

prediktivní hodnotou 90% a negativní prediktivní hodnotou 75% ( obrázek č. 12 ).

Tab. č. 8      Rizikové faktory pro přítomnost časně po OTS detekované



koronární nemoci  srdečního štěpu (jednorozměrná analýza )

              Rizikové faktory   Koronární   
    nemoc +

  Koronarní      
     nemoc -

    p

Příjemce:
- pohlaví ( muž/žena )      32/5       33/13     0,1
- věk      ( roky ) 51,67  9,17 49,65  12,37     0,79    

- předtransplantační diagnóza  ( DKMP/ICHS/ ostatní )      17/17/3     21/15/10     0,48
- diabetes mellitus          5           7     0,83
- cholesterolemie  ( mmol/L ) 4,58  1,38    4,6  1,26     0,45

- triglycidemie      ( mmol/L ) 1,54  0,6   1,33  0,79     0,37

- váha               ( kg ) 81,66  14,18 73,7  11,9     0,01

- BMI1
25,63  4,04 23,39  3,5   0,008

- status urgentního čekatele         20          29     0,41
- mechanická podpora oběhu před transplantací          0           0     1,0
- předtransplantační panel protilátek  (% ) 0,24  0,78      0,18  0,72     0,76 

Dárce:      
- pohlaví ( muž/žena )       28/9        39/7     0,29
- věk      ( roky  ) 40,67  9,38 27,74  9,59 <0,001

- BMI 25,78  2,83 24,55  4,67     0,15
- CMV status2       13/24      18/27     0,65
- příčina smrti  (typické intrakraniální krvácení/ostatní )        5/32        0/46            0,01
- anamnéza kouření         1          0     0,26
- anamnéza hypertenze         6          0    0,005
- anamnéza diabetu mellitus         0          0     1,0 
- anamnéza hyperlipidemie         0          0     1,0
- anamnéza neznámá v době orgánového odběru       12         11     0,4

Příjemce/dárce:
- HLA počet neshod 5,07  1,1      5  0,97      0,84

- Pohlavní neshoda         6         11     0,4
- CMV neshoda3      0/37       1/44     1,0

Transplantace:
-  Doba studené ischemie ( min ) 148,9  36,71 148,7  49,2     0,98

Potransplantační období 
- výskyt akutní rejekce  >1B          23            15     0,11
- rejekční skóre4

0,71  0,64    0,56   0,5     0,22

- výskyt klinicky manifestních akutních rejekcí           4            0     0,08
- dysfunkce srdečního štěpu           1            0     0,27
- CMV infekce           1            6     0,18 
- ostatní infekce           2            4     0,55
- výskyt hypertenze          25           23     0,11
- výskyt diabetes mellitus          19           14     0,05
-cholesterolemie  ( mmol/L ) 5,57  1,36        5,18   0,98     0,19

- triglycidemie      (mmol/L ) 1,84  0,93   1,76   0,68     0,68



- steroidy nad  bazální imunosupresi (gr/pacient  )                    1,1  1,44   0,58  1,4     0,12
1 BMI..... body mass index ( hmotnost(kg)/výška(m)2)                                                          2 CMV status.... CMV IgG pozitivita
3 CMV nesouhlas...... CMV IgM i IgG negativní příjemce + CMV IgM pozitivní dárce
4 Rejekční skóre..... součet hodnot akutních rejekcí ( 0=0, 1A=1, 1B=1,5, 2=2, 3A=3, 3B=3,5, 4=4 ) dělený počtem provedených EMB

  Tab. č. 9           Rizikové faktory pro přítomnost časně po OTS detekované
koronární nemoci  srdečního štěpu (mnohorozměrná analýza )

                   Rizikové faktory
  Koronární  
   nemoc +

  Koronární    
    nemoc -

   p

Příjemce:
- pohlaví ( muž/žena )      32/5       33/13 n.s.
- věk      ( roky ) 51,67  9,17 49,65  12,37 n.s

- předtransplantační diagnóza  ( DKMP/ICHS/ ostatní )      17/17/3     21/15/10 n.s
- diabetes mellitus          5           7 n.s
- cholesterolemie  ( mmol/L ) 4,58  1,38    4,6  1,26 n.s

- triglycidemie      ( mmol/L ) 1,54  0,6   1,33  0,79 n.s

- váha               ( kg ) 81,66  14,18 73,7  11,9 n.s.

- BMI1
25,63  4,04 23,39  3,5 0.003

- status urgentního čekatele         20          29 n.s
- mechanická podpora oběhu před transplantací          0           0 n.s
- předtransplantační panel protilátek  (% ) 0,24  0,78      0,18  0,72 n.s

Dárce:      
- pohlaví ( muž/žena )       28/9        39/7 n.s
- věk      ( roky  ) 40,67  9,38 27,74  9,59 < 0.0001

- BMI 25,78  2,83 24,55  4,67 n.s
- CMV status2       13/24      18/27 n.s
- příčina smrti  (typické intrakraniální krvácení/ostatní )        5/32        0/46        n.s
- anamnéza kouření         1          0 n.s
- anamnéza hypertenze         6          0 n.s
- anamnéza diabetu mellitus         0          0 n.s
- anamnéza hyperlipidemie         0          0 n.s
- anamnéza neznámá v době orgánového odběru       12         11 n.s

Příjemce/dárce:
- HLA počet neshod 5,07  1,1      5  0,97  n.s

- Pohlavní neshoda         6         11 n.s
- CMV neshoda3      0/37       1/44 n.s

Transplantace:
-  Doba studené ischemie ( min ) 148,9  36,71 148,7  49,2 n.s

Potransplantační období 
- výskyt akutní rejekce  >1B          23            15 n.s
- rejekční skóre4

0,71  0,64    0,56   0,5 n.s

- výskyt klinicky manifestních akutních rejekcí           4            0 n.s
- dysfunkce srdečního štěpu           1            0 n.s
- CMV infekce           1            6 n.s
- ostatní infekce           2            4 n.s



- výskyt hypertenze          25           23 n.s
- výskyt diabetes mellitus          19           14 n.s
-cholesterolemie  ( mmol/L ) 5,57  1,36        5,18   0,98 n.s

- triglycidemie      (mmol/L ) 1,84  0,93   1,76   0,68 n.s

- steroidy nad  bazální imunosupresi (gr/pacient  )                    1,1  1,44   0,58  1,4 n.s
1 BMI..... body mass index ( hmotnost(kg)/výška(m)2)
2 CMV status.... CMV IgG pozitivita
3 CMV nesouhlas...... CMV IgM i IgG negativní příjemce + CMV IgM pozitivní dárce
4 Rejekční skóre..... součet hodnot akutních rejekcí ( 0=0, 1A=1, 1B=1,5, 2=2, 3A=3, 3B=3,5, 4=4 ) dělený počtem provedených EMB

  
Obr. č. 12 

           Předpovědní model k odhadu přítomnosti časně po transplantaci přítomné   

                                    koronární nemoci srdečního štěpu. 

( sensitivita 89%, specificita 75%, pozitivní prediktivní hodnota 90%, negativní prediktivní hodnota 75% )
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Graf č. 16

Vztah mezi výskytem časně detekované koronární nemoci srdečního štěpu  

a věkovou skupinou dárce
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r=0,985, p=0,002
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Vliv časně po transplantaci srdce prokázané koronární nemoci srdečního štěpu na

prognózu příjemce- základní data.

Průměrná doba sledování ( dosažená doba sledování (ve dnech ) do 31.12.2006  a/či do 

úmrtí ) pacientů studijního souboru byla 1810 ± 816 dní ( minimální doba sledování 35 

dní,maximální doba sledování 2874 dní, medián 2160 dní ).  Procento pacientů, kteří 

dosáhli jednotlivých časových období sledování či úmrtí je ukázáno na grafu č. 17. 

Třetího roku sledování či úmrtí do této doby dosáhlo 100% zařazených pacientů, pátého 

roku pak uvedený podíl činil 75% pacientů zařazených do studijního souboru.  V průběhu 

sledování bylo zaregistrováno celkem 22 úmrtí, jejichž příčiny jsou uvedeny v tabulce č. 

10.

Graf č. 17      

Podíl pacientů studijního souboru, jejichž doba sledování či doba do úmrtí

dosáhla jednotlivých časových období
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Vliv časně po transplantaci srdce prokázané koronární nemoci srdečního štěpu na

prognózu příjemce

Vliv přítomnosti časně po transplantaci srdce detekované koronání nemoci srdečního 

štěpu na přežití příjemců po OTS ukazuje graf č. 18. Příčiny úmrtí v jednotlivých 

podskupinách přijemců jsou shrnuty v tabulce č. 10 . Přežití nemocných s časně po 

transplantaci srdce prokázanou koronární nemocí srdečního štěpu je statisticky 

signifikantně horší oproti příjemcům bez časně po transplantaci srdce prokázané 

koronární nemoci srdečního štěpu ( graf č 18 ).

Mnohorozměrná analýza však statisticky významný nezávislý vliv časně po transplantaci 

srdce detekované koronární nemoci srdečního štěpu na prognosu příjemců OTS 

neprokazuje ( viz tabulka č. 11 ). Vliv jednotlivých testovaných rizikových faktorů ( 



studovaného možného rizikového faktoru + obecně akceptovaných rizikových faktorů  

úmrtí ) na přežití příjemců transplantovaného srdce shrnuje tabulka č. 11. Z testovaných 

rizikových faktorů představuje v našem souboru pouze věk příjemce statisticky 

významný nezávislý negativní rizikový faktor přežití. 

Graf č. 18 

Vliv časně po transplantaci srdce detekované koronární nemoci srdečního štěpu na

prognózu nemocných po OTS
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Tab. č.  10 

Příčiny úmrtí příjemců OTS

Příčina smrti Koronární nemoc   

      přítomna

Koronární nemoc

      nepřítomna

p-hodnota

Akutní koronární příhoda              4     

  

              0     0,096

Náhlá smrt ( NS ) neověřená              2               0     0,42 

Akutní koronární příhoda+ NS              6               0     0,032

Malignita1              2               3     1,00

Akutní rejekce              2               1     0,9

Infekce ( sepse )              2               1     0,9

Ostatní2              2               1     0,9

Neznámá příčina              0               2     0,42

Celkem úmrtí             14               8
1Malignity: Non Hodginský lymfom 1x, karcinom plic 2x, karcinom žaludku 1x, karcinom prostaty 1x
2Ostatní: Plicní embolizace 1x, Hepatorenální selhání 2x

Tab. č. 11

Rizikové faktory ovlivňující přežití příjemců OTS

p=0,045



     Riziko

Mantel- Cox

         p

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

     

       Riziko

Mantel- Cox

        p

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

Koronární 

nemoc

         n.s. Pohlaví dárce        0,87    nezahrnuto

Pohlaví 

přijemce

     0,23 nezahrnuto Příčina smrti 

dárce

       0,66    nezahrnuto

Základní dg.

(ICHS/ 

DKMP/ostatní )1

     

      0,22

nezahrnuto Hypertenze      

dárce

      

       0,03

        n.s.

Hypertenze

   před OTS2

      0,31 nezahrnuto Diabetes mellitus 

dárce

       0,05         n.s.

Diabetes 

mellitus

    před OTS

      

      0,65

nezahrnuto Kuřák dárce        0,02         n.s.

Urgentní čekatel       0,02             n.s. Pohlavní neshoda        0,61   nezahrnuto

CMP3 před OTS       0,77 nezahrnuto CMV4 neshoda        0,57   nezahrnuto

Reoperace       0,33 nezahrnuto Krevněskupinová 

neshoda

       0,95   nezahrnuto

Akutní rejekce 

do 4 týdne po 

OTS5

      0,95 nezahrnuto Diabetes mellitus 

4 týden po OTS

       0,08           n.s.

     

      Riziko

Coxův 

regresní 

model

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

     

       Riziko

Coxův regresní 

model

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

Věk příjemce p= 0,02     p < 0,05 BMI dárce p=0,72 nezahrnuto

BMI6 příjemce p=0,22      nezahrnuto  Doba ischemie p=0,04 nezahrnuto

Věk dárce p= 0,03           n.s. Rejekční  skóre7

do 4 týdne od 

OTS

p=0,08        n.s.

1) ICHS... ischemická choroba srdeční, DKMP....dilatační kardiomyopatie, Ostatní diagnosy viz tab. č. 101
2) OTS......ortotopická transplantace srdce
3) CMP... cévní mozková příhoda v anamnese před transplantací srdce
4) CMV .... cytomegalovirus, CMV nesouhlas.... dárce CMV IgM pozitivní, příjemceCMV IgG i IgM negativní
5) Akutní rejekce do 4 týdne od OTS..... výskyt akutní rejekce >1B Banffské klasifikace do 4 týdne po OTS
6) BMI...... body mass index ( hmotnost(kg)/ výška(m)2  )
7) Rejekční skóre... součet hodnot akutních rejekcí ( 0=0, 1A=1, 1B=1,5, 2=2, 3A=3, 3B=3,5, 4=4 ) dělený počtem 
  provedených endomyokardiálních biopsií ( EMB )

  



Vliv časně detekované KNSŠ na výskyt závažných kardiálních událostí u příjemce-

základní data

Průměrná doba sledování ( dosažená doba sledování (ve dnech ) do 31.12.2006  a/či do 

doby výskytu závažné kardiální události )  pacientů studijního souboru byla 1711 ± 846 

dní ( minimální doba sledování 35 dní,maximální doba sledování 2874 dní, medián 1692 

dní ).  Procento pacientů, kteří dosáhli jednotlivých časových období sledování či výskytu 

závažné kardiální události je ukázáno na grafu č. 19. Třetího roku sledování či výskytu 

závažné kardiální události do této doby dosáhlo 88% zařazených pacientů, pátého roku 

pak uvedený podíl činil 61% pacientů zařazených do studijního souboru.  Rozdíl mezi 

hodnotami grafů č. 17 a 19 představují příjemci, kteří zemřeli ve sledovaném období 

z extrakardiálních důvodů. 

Graf č. 19

Podíl pacientů studijního souboru, jejichž doba sledování či doba do výskytu

závažné kardiální události dosáhla jednotlivých časových období
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Výskyt závažných kardiálních událostí v populaci příjemců

transplantovaného srdce

Za sledované období jsme v námi sledované populaci příjemců transplantace srdce 

detekovali celkem 15 závažných kardiálních událostí. Přehled typů zaregistrovaných 

závažných kardiálních událostí ukazuje tabulka č. 12. Frekvenci výskytu závažných 

kardiálních událostí ve studovaném souboru v jednotlivých časových obdobích ukazuje 

graf. č. 20.  Kumulativní výskyt závažné kardiální události činí 2,5% v jednom roce, 

5,2% ve dvou letech, 10,6% ve třech letech a až 24,3% v sedmi letech od transplantace 

srdce. 

Graf č. 20

Výskyt závažné  kardiální události v souboru nemocných po transplantaci srdce
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Tab. č. 12

Typy závažných kardiálních události pozorovaných v souboru příjemců

        Typ závažné kardiální události           Četnost výskytu (počet )

    Náhlá smrt neověřená                          1x

ověřená                          1x

Akutní koronární syndrom- akutní infarkt 

myokardu

                         5x

Syndrom námahové anginy pectoris                           3x  

Poruchy rytmu

AV blokáda                           1x

SA zástava                           1x

SSS1                           1x

Srdeční selhání                            2x

1) SSS- syndrom chorého sinusového uzlu



Vliv časně detekované KNSŠ na  výskyt závažných kardiálních událostí u příjemce

Vliv časně detekované KNSŠ na výskyt závažné kardiální události ( dále jen událost ) 

ukazuje graf. č. 21. Je zřetelné, že závažné kardiální události se vyskytly statisticky 

významně častěji ve skupině příjemců s časně detekovanou KNSŠ než u příjemců bez 

časně detekované KNSŠ. 

Mnohorozměrná analýza však jako statisticky významné, nezávislé rizikové faktory 

výskytu závažných kardiálních událostí prokazuje pouze vyšší věk dárce  ( p < 0,01 ) a 

hypertenzi 4. týden po transplantaci ( p < 0,05 ). Ani pro výskyt kardiálních událostí 

nepředstavuje v našem souboru časně detekovaná KNSŠ nezávislý rizikový faktor ( viz

tabulka č. 13 ). 

Graf č. 21 

Vliv přítomnosti časně detekované KNSŠ na výskyt závažné kardiální události.

( jednorozměrná analýza )
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Tab. č. 13  

Rizikové faktory pro výskyt závažné kardiální události

Riziko

Mantel-Cox

        p

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

Riziko

   Mantel-Cox

            p

Coxův regresní 

model s více 

proměnnými

Koronární 

nemoc

      0,01          n.s. Pohlaví dárce        0,62     nezahrnuto

p=0,01



Pohlaví 

přijemce

      0,35   nezahrnuto Příčina smrti 

dárce

       0,09     nezahrnuto

Základní dg.

(ICHS/ 

DKMP/ostatní )1

      0,13   nezahrnuto Anamnéza 

hypertenze dárce

       0,36     nezahrnuto

Hypertenze 

   před OTS2

      0,95    nezahrnuto Diabetes mellitus 

dárce

       0,12     nezahrnuto

Diabetes 

mellitus

    před OTS

      0,94    nezahrnuto Kuřák dárce        0,85     nezahrnuto

Urgentní čekatel       0,21     nezahrnuto Pohlavní neshoda        0,93     nezahrnuto

CMP3 před OTS       0,11     nezahrnuto CMV4 neshoda        0,59     nezahrnuto

Reoperace       0,58     nezahrnuto Krevněskupinová 

neshoda

       0,21     nezahrnuto

Akutní rejekce 

do 4 týdne po 

OTS5

      0,21     nezahrnuto Diabetes mellitus 

4 týden po OTS

        0,11     nezahrnuto

Hypertenze 4 

týden po OTS

     0.04      p  < 0,05 

Riziko Coxův 

regresní 

model

Mnohorozměrná 

analýza

Riziko Coxův regresní 

model

Mnohorozměrná 

analýza

Věk příjemce p= 0,60      nezahrnuto BMI dárce p=0,73    nezahrnuto

BMI6 příjemce p=0,59      nezahrnuto Doba ischemie p=0,08    nezahrnuto

Věk dárce p= 0,001       p  < 0,01 Rejekční skóre 7 

do 4 týdne od 

OTS

p=0,95    nezahrnuto

1) ICHS... ischemická choroba srdeční, DKMP....dilatační kardiomyopatie, Ostatní diagnosy viz tab. č. 101
2) OTS....ortotopická transplantace srdce
3) CMP... cévní mozková příhoda v anamnese před transplantací srdce
4) CMV .... cytomegalovirus, CMV nesouhlas.... dárce CMV IgM pozitivní, příjemceCMV IgG i IgM negativní
5) Akutní rejekce do 4 týdne od OTS..... výskyt akutní rejekce >1B Banffské klasifikace do 4 týdne po OTS
6) BMI...... body mass index ( hmotnost(kg)/ výška(m)2  )
7) Rejekční skóre... součet hodnot akutních rejekcí ( 0=0, 1A=1, 1B=1,5, 2=2, 3A=3, 3B=3,5, 4=4 ) dělený počtem 
  provedených endomyokardiálních biopsií ( EMB )

Výskyt klinických manifestací koronární nemoci srdečního štěpu ve studované populaci     

příjemců transplantace srdce



Výskyt klinických manifestací, které jsou v jasné souvislosti s přítomností postižení 

koronárních tepen srdečního štěpu je demonstrován na grafech č. 22-23. Výskyt úmrtí 

způsobeného klinickou příhodou, která je v prokazatelné souvislosti s přítomností 

koronárního postižení tepen srdečního  štěpu ( náhlá smrt s vyloučením jiných příčin 

úmrtí, akutní koronární syndrom,  retransplantace z důvodů koronární nemoci štěpu )  

nebo výskyt akutního koronárního syndromu a anginy pectoris v celé studované populaci 

ukazuje graf č. 22.  Je zřetelné, že úmrtí způsobené klinickou příhodou, která je 

v prokazatelné souvislosti s přítomností koronárního postižení tepen srdečního štěpu se 

vyskytuje v našem souboru v průměru v 1,4% ročně ( 0%-4,3% ), kumulativně postihuje 

v třetím roce  po transplantaci 4,1%, v pátém roce po transplantaci 6,3% a 10,6% 

příjemců v sedmém roce po transplantaci srdce. Výskyt jasných manifestací koronární 

nemoci štěpu - akutních koronárních syndromů či syndromu anginy pectoris- se 

vyskytuje v celém našem souboru v průměru u 2,24% příjemců, kumulativně pak u 5,4% 

příjemců v třetím roce , u 11,6% příjemců v pátem  roce  a u 15,7% příjemců v sedmém 

roce po transplantaci srdce. 

Jasně vyšší výskyt uvedených klinických manifestací je patrný, pokud jsou tyto 

sledovány pouze ve skupině příjemců s časně detekovanou KNSŠ. Úmrtí způsobené 

klinickou příhodou, která je v prokazatelné souvislosti s přítomností koronárního 

postižení tepen srdečního štěpu se vyskytuje u této podskupiny příjemců v průměru v 

4,17% ročně ( 0%-14.1% ), kumulativně dosahuje u našeho souboru  9% v třetím roce,  

15,1 % v pátém roce a 29,2% v sedmém roce po transplantaci. Akutní koronární příhody 

a syndrom námahové anginy pectoris se u této podskupiny vyskytuje v průměru u 5,15% 

( 0%-12,8% ) ročně, kumulativně dosahuje jejich výskyt 12% resp. 23,3% v třetím a 

pátem roce po transplantaci ( viz graf č. 23 ).



Graf č. 22

Výskyt klinických manifestací koronární nemoci srdečního štěpu v celé studované 

populaci příjemců
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Graf č. 23

Výskyt klinických manifestací koronární nemoci srdečního štěpu v podskupině 

příjemců s časně detekovanou KNSŠ
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                                   AKS.... akutní koronární syndorm, sy AP..... syndrom anginy pectoris

Rizikové faktory výskytu klinické manifestace koronární nemoci u nemocných 

s prokázanou přítomností časně detekované KNSŠ

Žádný se sledovaných  možných rizikových faktorů nepředstavoval rizikový faktor 

klinické manifestace koronární nemoci srdečního štěpu u nemocných s prokázanou 

přítomností časně detekovanou KNSŠ- viz tabulka č. 14-15. Ani nález významné stenosy 

věnčitých tepen časně po transplantaci nepředstavoval rizikový faktor pro výskyt klinické 

manifestace koronární nemoci (p=0,6). Průkaz významné stenosy věnčitých tepen časně 

po transplantaci v populaci našich příjemců nebyl dokonce spojen ani s vyšším výskytem 

jakéhokoliv úmrtí ( p=0,1 ) či úmrtí z důvodů jasně spojených s přítomností koronární 

nemoci srdečního štěpu - náhlá smrt v nepřítomnosti jiných příčin, akutní koronární 

syndrom - ( p=0,38 ). 

Tab. č. 14 

Rizikové faktory pro výskyt klinické manifestace koronární nemoci srdečního štěpu 

u nemocných s časně detekovanou KNSŠ - potransplantační průběh

    Rizikový faktor

Nemocní s klinickou 

manifestací koronární 

nemoci

Nemocní bez klinické 

manifestace 

koronární nemoci

             

p

EMB skóre         0,60 ± 0,26        0,66 ± 0,39    0,25

Akutní rejekce

( počet AR>1B/pacient )

              0,81            1,68    0,27

BMI      26,66 ± 4,02          29,60 ± 3,99 <0,001

Cholesterolemie ( mmol/L )         5,29 ± 1,19        5,62 ± 1,37    0,11

Triglycidemie ( mmol/L )         2,75 ± 0,98        2,73 ± 1,63    0,94



Systolický TK ( mmHg )         142  ±  22        139  ±  17   0,32

Diastolický TK ( mmHg )           87  ±  9          88  ±  11    0,60

Diabetes mellitus                 54%               34%    0,43

                                                                                                   t-test pro kontinuální  proměnné
                                                                                                                      χ2-test pro katerogické proměnné                                      

Tab. č. 15 

Rizikové faktory pro výskyt klinické manifestace koronární nemoci srdečního štěpu 

u nemocných s časně detekovanou KNSŠ- předtransplantační, peritransplantační a 

časně transplantační možná rizika

    Rizikový faktor Mantel-Cox

        p

   Rizikový faktor Mantel-Cox

         p

Pohlaví přijemce      0,15 Pohlaví dárce       0,67

Základní dg.

(ICHS/ DKMP/ostatní )1

     0,23 Příčina smrti dárce       0,59

Hypertenze 

   před OTS2

     0,42 Anamnéza hypertenze  u  dárce       0,71

Diabetes mellitus

    Před OTS

     0,56 Diabetes mellitus v anamnéze 

dárce

     0,29

Urgentní čekatel      0,22 Kuřák dárce      0,54

CMP3 před OTS      0,13 Pohlavní neshoda      0,79

Reoperace      0,76 CMV4 neshoda      0,69

Akutní rejekce do 4 týdne po OTS5      0,38 Krevněskupinový neshoda      0,69 

Hypertenze 4 týden po OTS      0,20 Diabetes mellitus 4 týden po OTS      0,60

Nález významné stenosy věnčitých 

tepen

     0,60

  

  Rizikový faktor

Coxův 

regresní 

model

      Rizikový faktor

Coxův 

regresní 

model

Věk příjemce p= 0,46 Doba ischemie p=0,47

BMI6 příjemce p=0,92 Rejekční  skóre7 do 4 týdne od 

OTS

p=0,45

Věk dárce p= 0,12 Cholesterolemie 4 týden od OTS p=0,21

BMI dárce p=0,42 Triglycidemie 4 týden od OTS p= 0.77

1) ICHS... ischemická choroba srdeční, DKMP....dilatační kardiomyopatie, Ostatní diagnosy viz tab. č. 101



2) OTS....ortotopická transplantace srdce
3) CMP... cévní mozková příhoda v anamnese před transplantací srdce
4) CMV .... cytomegalovirus, CMV nesouhlas.... dárce CMV IgM pozitivní, příjemceCMV IgG i IgM negativní
5) Akutní rejekce do 4 týdne od OTS..... výskyt akutní rejekce >1B Banffské klasifikace do 4 týdne po OTS
6) BMI...... body mass index ( hmotnost/ výška2  )
7) Rejekční skóre... součet hodnot akutních rejekcí ( 0=0, 1A=1, 1B=1,5, 2=2, 3A=3, 3B=3,5, 4=4 ) dělený počtem 
  provedených endomyokardiálních biopsií ( EMB )

                                                            

     

Diskuze:

Představovaná práce ukazuje na vysoký výskyt časně ( tj. 4. týden ) po transplantaci srdce 

detekované koronární nemoci srdečního štěpu. Přestože je tato časně detekovaná KNSŠ 

považována některými autory za z dárce přenesenou koronární nemoc, žádný jasný důkaz 

pro uvedené tvrzení doposud neexistuje. Nejsou dokonce doposud známa ani rizika 

výskytu časně detekované KNSŠ. Výsledky naší studie ukazují, že pouze vyšší věk dárce 

a vyšší BMI příjemce představují nezávislé rizikové faktory pro výskyt časně detekované 

KNSŠ. Jednorozměrná  analýza ukazuje rovněž na možný význam anamnézy hypertenze 

dárce a příčiny smrti dárce na vývoj časně detekované KNSŠ. Naše práce také ukazuje, 

že žádný z jiných peri- ani časně potransplantačních možných rizikových faktorů včetně 

výskytu a závažnosti akutních rejekcí  či CMV infekcí nemá statisticky významný vliv na 

výskyt časně detekované KNSŠ. Jestliže vezmeme výše uvedené výsledky naší studie ( o 

výskytu a rizikových faktorech časně detekované KNSŠ  )  a současně epidemiologická 

data o výskytu asymptomatického aterosklerotického postižení věnčitých tepen v běžné 

populaci v úvahu, pak výše uvedené skutečnosti významným způsobem potvrzují zásadní 

úlohu vlastností dárce v rozvoji  časně detekované KNSŠ. 

Přestože naše studie ukazuje, že  přežití příjemců srdečního štěpu s časně detekovanou 

KNSŠ je statisticky významně horší než přežití nemocných s normálním vstupním 

nálezem na věnčitých tepnách, nepodařilo se nám prokázat, že časně detekovaná KNSŠ 

představuje sama o sobě nezávislý  rizikový faktor přežití. Obdobně je tomu tak i ve 

vztahu mezi časně detekovanou KNSŠ a výskytem závažných kardiálních událostí, které 



se statisticky významně častěji vyskytují ve skupině nemocných s časně detekovanou 

KNSŠ. 

Výskyt časně detekované KNSŠ.

Naše studie ukazuje na vysoký výskyt časně detekované KNSŠ. Tento výsledek je plně 

v souladu s dříve v zahraničí publikovanými klinickými studiemi (35, 77-81 ). Výskyt 

časně detekované KNSŠ je na podkladě intravaskulárního ultrazvukového vyšetření 

v zahraničních studiích udáván od 24% (81 ) do 52-56% (35-77-79 ) v závislosti na 

průměrném věku dárců ( 28 ± 8  vs. 33 ± 13 let ) a použitém vyšetřovacím schématu (dia-

gnostická kriteria koronární nemoci, velikost používaného intravaskulárního 

ultrazvukového katetru, počet vyšetřovaných tepen ). V porovnání s většinou citovaných 

zahraničních studií patří soubor našich dárců mezi starší ( 33,5 ± 11,44 let ).  U všech 

našich pacientů byly vyšetřeny dvě dominantní věnčité tepny, žádný z nich neměl 

vyšetření více či méně tepen na rozdíl od studie, kterou publikovali St.Goar a spol (81 ), 

kteří vyšetřovali pouze jednu tepnu ( RIA )  či studie, kterou publikovali Tuzcu a spol. 

(35 ),  v jejichž práci 18% pacientů mělo vyšetření pouze jedné tepny. Příčinou relativně 

nižšího výskytu časně detekované KNSŠ v naší studii  ( 45% oproti 56 % ) v porovnání 

se studií autorů Tuzcu a spol (35 ) může být i zařazovací kriterium do naší studie, kdy 

našimi dárci byli pouze jedinci bez provedeného selektivního koronarografického 

vyšetření či s normálním koronarogramem před indikací k orgánovému odběru. Proto náš 

soubor představuje vysoce selektovanou populaci podle současných představ s velmi 

nízkou pravděpodovností výskytu koronární nemoci srdce. 

Přes nepřítomnost důkazů je řadou autorů  časně detekovaná KNSŠ považována za 

koronární nemoc přenesenou z dárce. Tento předpoklad má teoretickou oporu ve

výsledcích dříve publikovaných patologických studiích o výskytu aterosklerotického 

postižení věnčitých tepen u dětí a mladých jedinců (34, 82-86 ). Tyto studie jasně 

ukazují, že koronární ateroskleróza je  přítomna v ne zcela zanedbatelném procentu i u 

jedinců velmi mladých. Je nemožné představovat si, že populace dárců srdce se bude lišit 

od této skutečnosti. Lze tak předpokládat, že řada dárců,  včetně dárců mladých, může být 

postižena koronární nemocí a tato tak může být se štěpem přenesena. Je velmi 

pravděpodobné, že v současné době používaná kriteria k výběru vhodných dárců srdce  



nezajišťují normální nález na věnčitých tepnách dárcovského srdce. Navíc lze očekávat, 

že současný trend směřující ke zmírňování kriterií pro dárce ( způsobený nedostatkem 

dárců a nutností rozšíření dárcovského „poolu“ – zejména pak směrem k vyšší věkové 

hranici  ) s sebou může přinést zvýšené riziko možnosti přenosu koronární nemoci spolu 

s darovaným srdcem. Velmi pravděpodobná existence fenoménu z dárce přenesené 

KNSŠ představuje navíc zcela zásadní rozdíl mezi klinickou transplantací srdce a 

experimentálním modelem. Experimentální modely transplantace srdce využívají štěpy 

bez koronární aterosklerózy a studují tak skutečně rozvoj potransplantační koronární 

patologie. Díky předpokládané existenci z dárce přenesené KNSŠ se studium etiologie a 

patofyziologie KNSŠ u lidí stává obtížným. 

Z pohledu fenoménu z dárce přenesené KNSŠ však je třeba přiznat, že přestože o jeho 

existenci na základě výše uvedených skutečností pochybovat patrně nelze, přímý důkaz o 

její existenci dostupný není. Tudíž ve skutečnosti neznáme ani výskyt z dárce přenesené 

koronární nemoci srdečního štěpu. Výsledky výše uvedených studií (35, 77-81 ) včetně 

v naší práci prezentovaných dat informují o výskytu KNSŠ sice v časném období po 

transplantaci srdce, ale přeci jenom až 4. týden po výkonu. KNSŠ detekovaná časně po 

OTS ( tj ve všech studiích cca 4 týden po OTS ) tak může představovat z etiologického a 

patofyziologického pohledu velmi heterogenní skupinu. Z části patrně představuje 

skutečně z dárce přenesenou KNSŠ. Z části pak může představovat z dárce přenesenou  

endoteliální dysfunkci věnčitých tepen srdečního štěpu, která pod vlivem pre-, peri- a 

časně po- transplantačních faktorů progreduje do stádia morfologických změn věnčitých 

tepen. A konečně z části může být představována vlastní, čistou, po transplantaci de-novo 

vzniklou KNSŠ.  

Neexistuje doposud žádná studie, která by svým uspořádáním umožnila určit etiologii 

časně detekované KNSŠ a současně tak skutečný výskyt z dárce přenesené KNSŠ. 

Takováto studie by vyžadovala provedení invazivního vyšetření věnčitých tepen 

intravaskulárním ultrazvukem včetně testování přítomnosti endoteliální dysfunkce všech 

dárců ( i u těch, u kterých není na základě současných kriterií k invazivnímu vyšetření 

indikace ) před odběrem srdečního štěpu, a takováto studie doposud provedena nebyla. 

Obdobnou informaci by pak mohlo přinést sekční vyšetření srdečních štěpů příjemců 

zemřelých záhy po transplantaci ( ideálně 0. pooperační den ).



Rizikové faktory výskytu časně detekované KNSŠ

Stav věnčitých tepen srdečního štěpu časně po OTS lze považovat za jakousi startovací 

čáru z pohledu koronární patologie srdečního štěpu u lidí. Jak již bylo ve výše uvedeném 

textu řečeno, na rozdíl od experimentálních modelů, nepředstavuje uvedená pomyslná 

startovací čára normální nález na věnčitých tepnách. Z množství  publikovaných studií 

vyplývá (36-42 ), že KNSŠ představuje závažný negativní prognostický faktor pro přežití 

příjemců transplantovaného srdce. Nepochybně i proto se  množství autorů  snažilo 

identifikovat rizikové faktory vývoje koronární nemoci srdečního štěpu. Zcela překvapivě 

se prakticky všichni autoři soustředili na identifikaci rizikových faktorů KNSŠ v pozdním 

období po OTS ( tj. minimálně 1 roku a déle ) a doposud se pozornost vůbec nevěnovala 

rizikovým faktorům výskytu časně detekované KNSŠ. Toto je nesmírně zarážející víme-

li, jak z výše uvedeného textu vyplývá, že nějaká forma koronární patologie je pomocí 

intravaskulárního ultrazvukového vyšetření detekovatelná u velkého množství příjemců 

velmi časně po OTS. 

V druhé části naší práce jsme se  proto pokusili identifikovat rizikové faktory pro 

přítomnost časně detekované KNSŠ.  Naše studie ukázala, že pouze vyšší věk dárce a 

vyšší BMI příjemce představují nezávislé rizikové faktory pro přítomnost časně 

detekované KNSŠ. Jednorozměrná analýza ukazuje na možný vliv anamnézy hypertenze 

dárce a příčiny smrti dárce na rozvoj časně po OTS detekované koronární nemoci 

srdečního štěpu. Velmi důležitým nálezem naší studie je, že žádný z velkého množství 

testovaných možných rizikových faktorů vztahujících se k peri- a časně po-

transplantačním období včetně četnosti výskytu a závažnosti akutních rejekcí a výskytu 

CMV infekcí nebyl shledán jako statisticky významný rizikový faktor pro rozvoj časně 

detekované KNSŠ  v našem studijním souboru, a to ani v jednorozměrné analýze. Jestliže 

vezmeme výše uvedené výsledky naší studie ( o výskytu a rizikových faktorech časně po 

OTS detekované koronární nemoci srdečního štěpu  )  a současně epidemiologická data o 

výskytu asymptomatického aterosklerotického postižení věnčitých tepen v běžné 

populaci v úvahu (34, 81-86 ), pak výše uvedené skutečnosti významným způsobem 

potvrzují zásadní úlohu vlastností dárce v rozvoji  časně detekované KNSŠ. 



Jak bylo v úvodu této práce ukázáno, koronární nemoc srdečního štěpu představuje jeden 

z nejzásadnějších limitujících faktorů dlouhodobého přežití příjemců transplantovaného 

srdce. Velké množství doposud publikovaných studií se pokoušelo identifikovat rizikové 

faktory  rozvoje KNSŠ. Překvapivě však, přestože existuje množství přesvědčivých dat o 

časté přítomnosti KNSŠ již velmi časně po provedené transplantaci srdce, prakticky 

všechny předchozí práce  hledaly rizikové faktory pro rozvoj koronární nemoci srdečního 

štěpu v pozdějším období ( tj. jeden a více let po transplantaci srdce  ). Je naprosto 

zarážející, že doposud existuje pouze jediná publikovaná studie, která se zabývala 

stanovením rizikových faktorů pro výskyt časně časně detekované KNSŠ. Tuzcu a kol  

(35 ) ve své práci shledali věk dárce, věk příjemce a pohlaví dárce za nezávislé rizikové 

faktory pro přítomnost časně detekované KNSŠ. 

Naše práce se v některých faktorech v porovnání s výše citovanou studií odlišuje. Do 

našeho studijního souboru se podařilo zařadit větší množství příjemců OTS ( 83 pacientů 

v naší studii oproti 50 pacientům v citované práci ). Intravaskulární ultrazvukové 

vyšetření bylo provedeno v naší studii časněji ( 4,47 ± 1,6 týdnů po OTS oproti 4,6 ± 2,6 

týdne po OTS ). Obě práce se liší rovněž ve výskytu časně detekované KNSŠ ( 45% 

v naší studii vs. 56% ). Základním rozdílem mezi oběma studiemi je počet testovaných 

možných rizikových faktorů, který byl větší v naší práci. Oproti práci autorů Tuzcu a kol 

(35 ) jsme neprokázali statisticky významný vztah mezi věkem příjemce a přítomností 

časně detekované KNSŠ. Na druhé straně přes větší množství testovaných rizikových 

faktorů se nám nepodařilo prokázat jiné rizikové faktory než BMI příjemce a obdobně 

jako ve studii Tuzcu a kol. věk dárce. Co je velmi důležité, obdobně jako autoři Tuzcu a 

kol, rovněž v naší práci jsme neprokázali žádný vztah mezi kterýmkoliv z peri- a časně 

po-transplantačních možných rizikových faktorů jako klasické aterosklerotické rizikové 

faktory, CMV infekce a akutní rejekce a přítomností časně detekované KNSŠ. 

Naše práce ukazuje, že vlastnosti dárce hrají velmi významnou úlohu v rozvoji časně  

detekované KNSŠ. Věk a hypertenze přestavují všeobecně akceptované rizikové faktory 

pro rozvoj endoteliální dysfunkce a vývoj aterosklerózy. Vzhledem k jejich souvislosti 

pouze s dárcem, výsledky naší studie podle našeho názoru značně podporují teorii vzniku 

koronární nemoci  způsobené klasickými aterosklerotickými rizikovými faktory u dárce 

před indikací k orgánovému odběru. 



Řada jiných klasických rizikových faktorů pro rozvoj aterosklerózy, které mohou ovlivnit 

vlastnosti a morfologický stav věnčitých tepen za života dárce- to jest pohlaví dárce, 

anamnéza diabetu, poruch metabolismu lipidů či kouření u dárce – nebyla v naší práci na 

rozdíl od věku a možná i hypertenze dárce překvapivě shledána rizikovými faktory pro 

rozvoj časně detekované KNSŠ. Existuje několik možných důvodů vysvětlujících tento  

nález. 

Z pohledu pohlaví dárce nepředstavuje soubor dárců našeho studovaného souboru ideální 

populaci ke studiu vlivu pohlaví dárce na výskyt časně po transplantaci srdce detekované 

KNSŠ. Většina dárců byli muži ( muži 81%, ženy 19% ), navíc mužští dárci byli 

statisticky významně mladší než dárci ženského pohlaví ( věk mužských dárců 31,58 ± 

10,77 let oproti věku dárců ženského pohlaví 40,94 ± 11,63 let, p=0,004 ).

Ani výskyt diabetu u dárce, anamnesy hyperlipidemie dárce či anamnesy kouření dárce 

nebyly shledány v naší studii rizikovými faktory pro přítomnost časně detekované KNSŠ. 

Rovněž z pohledu těchto tří možných rizik nepředstavuje náš soubor dárců ideální 

studijní populaci. Příčinou je velmi nízký výskyt diabetu ( 0% ), poruchy metabolismu 

lipidů ( 0% ) a kouření ( 1% ) v populaci dárců.  Tento velmi nízký výskyt uvedených 

rizikových faktorů je způsoben několika důvody. Prvním je poměrně nízký věk dárců ( 

33,51 ± 11,45 let ), který snižuje pravděpodobnost výskytu diabetu a hypertenze. Za 

druhé, populace dárců představuje anamnesticky zdravé jedince usmrcené nejčastěji na 

pokladě náhlých příhod jako jsou úrazy či cerebrovaskulární katastrofy. Možní dárci 

s aterosklerotickými rizikovými faktory jsou dále podrobněji vyšetřováni před indikací 

k orgánovému odběru, a mohou být  k odběru srdečního štěpu kontraindikováni pro 

přítomnost koronární nemoci srdce. 

Z obou těchto výše uvedených důvodů představuje populace dárců srdce obecně vysoce 

selektovanou populaci z pohledu výskytu aterosklerotických rizikových faktorů a jejich 

možných vaskulárních komplikací.  Třetím důvodem pro nízký výskyt anamnestických 

rizikových faktorů je retrospektivní charakter studie. Analyzována byla pouze ta data 

dárce, která byla známá  transplantačnímu týmu v době orgánového odběru. Z etických 

důvodů nebylo prováděno žádné restrospektivní doplňování anamnestických dat. Proto 

nelze vyloučit, že anamnestické údaje nejsou v některých případech kompletní ( zejména 

anamnesa kouření u dárce ), což mohlo vést k podcenění výskytu některých rizikových 



faktorů v souboru.  Na druhou stranu pohlaví dárce, věk dárce, příčina smrti dárce a 

CMV stav jsou velmi dobře dokumentovatelná data. 

Z předtransplantačních parametrů dárce bylo pouze BMI dárce shledáno statisticky 

významným rizikovým faktorem pro přítomnost časně detekované KNSŠ.  Důvod 

takového nálezu je nejasný a spekulativní. Na základě klinické praxe, kdy poměr 

hmotností příjemce/dárce má být 0,8-1,2  lze očekávat korelaci mezi BMI přijemce a 

dárce. Tímto způsobem, by pak mohlo BMI příjemce ( cestou BMI dárce ) ovlivňovat 

výskyt časně po transplantaci srdce prokázané koronární nemoci. Překvapivě však žádná 

korelace mezi BMI dárce a příjemce prokázána nebyla ( r=0.2, p= 0.07 ). Příčinou 

uvedené skutečnosti je  patrně nepřesné zjišťování váhy dárce, které je získáváno  

pouhým odhadem a nikoliv měřením, jako tomu je u příjemce. Rovněž se nám nepodařilo 

prokázat korelaci mezi BMI příjemce a vyšším výskytem anamnesy hypertense ( p=0.54 

),  což by obdobně  jako výše uvažovaný vztah mezi BMI dárce a příjemce  mohlo 

vysvětlovat význam BMI příjemce v rozvoji časně po transplantaci srdce detekované 

koronární nemoci srdečního štěpu. 

Celá řada možných rizikových faktorů týkajících se vlastního peritransplantačního 

období či časného potransplantačního období, ať již povahy imunologické či 

neimunologické byla testována ve vztahu k přítomnosti časně detekované KNSŠ.  Žádný 

z testovaných, ať již klasických aterosklerotických či imunologických faktorů nebyl 

shledán jako nezávislý rizikový faktor přítomnosti časně detekované KNSŠ. Toto je 

velmi zajímavý nález, neboť zejména u akutních rejekcí a CMV infekce je neustále 

uvažováno jako o rizikových faktorech rozvoje KNSŠ. 

Z pohledu akutních rejekcí, žádný parametr vyjadřující výskyt a závažnost akutních 

rejekcí ( výskyt vyšších stupňů ( Banff >1B ) akutních rejekcí, bioptické skóre či výskyt 

klinicky manifestních akutních rejekcí ) nebyl shledán nezávislým rizikovým faktorem 

pro přítomnost časně detekované KNSŠ.  Obdobně jako množství jiných studií týkajících 

se problematiky KNSŠ jsme zvolili výskyt a závažnost akutních rejekcí ( vyjadřované 

jako výskyt akutních rejekcí >1B stupně dle Banffské klasifikace, rejekční skóre, či 

výskyt klinicky manifestních akutních rejekcí ) za parametry odrážející proti-dárcovskou  

aktivitu imunitního systému příjemce.  Jestliže je aktivita imunitního systému příjemce 

oproti antigenům dárce vyjádřována tímto způsobem ( a je tomu tak prakticky ve všech 



klinických studiích ), není žádný vztah mezi časně detekovanou KNSŠ a proti-dárcovské 

aktivitou imunitního systému příjemce prokázán. Na druhou stranu patrně není pochyb o 

tom, že periodicky prováděné endomyokardiální biopsie nejsou tím ideálním ukazatelem 

úrovně proti-dárcovské imunitní reaktivity příjemce. Je třeba najít daleko lepší ukazatel 

proti-dárcovské imunitní aktivity příjemce k tomu, aby byl jeho vliv  na vývoj časně 

detekované KNSŠ definitivně prokázán či vyloučen. 

V naší studii se  rovněž nepodařilo prokázat jakoukoliv korelaci mezi CMV infekcí a 

výskytem časně detekované KNSŠ. Ve skutečnosti byl výskyt CMV infekcí v našem 

souboru velmi nízký ( ať již primoinfekcí či reinfekcí/reaktivací ), přestože v uvedeném 

časovém období nebyla podávána v kardiocentru IKEM žádná profylaktická CMV léčba. 

V našem souboru jsme nepozorovali žádný výskyt klinicky  manifestních CMV infekcí 

( klinické známky CMV infekce společně s průkazem CMV-IgM protilátek a/nebo s PCR 

průkazem časného antigenu CMV ) či CMV primoinfekcí ( změna předtransplantačně 

CMV IgM a CMV IgG negativních příjemců v potransplantačně CMV-IgM pozitivní ). 

Pozorovali jsme pouze  7  případů asymptomatické sérokonverze  předoperačně CMV 

IgG +/IgM -  příjemce v pooperačně CMV IgM pozitivního  a pouze u jednoho z těchto 

sedmi příjemců byla časně detekovaná KNSŠ prokázána. 

Naše studie tak ukazuje, že časně  detekovaná KNSŠ je přítomna ve velkém procentu  i 

v populaci s nízkým výskytem CMV infekce, a to i  přestože není podávána žádná 

profylaktická léčba. Tento nález se může zdát býti v rozporu se závěry studie Valantine et 

el (87 ), která ukázala na příznivý dopad farmakologické CMV profylaxe na výskyt 

KNSŠ.  Tato studie však testovala dopad CMV profylaxe ( podání gancikloviru ) na 

výskyt KNSŠ v oddáleném období po tranplantaci srdce, navíc pouze ve skupině vysoce 

rizikových nemocných stran CMV infekce ( kombinace CMV seronegativního příjemce s 

CMV seropozitivním dárcem ). Uvedená studie netestovala vliv CMV profylaxe u této 

vysoce rizikové skupiny příjemců z pohledu CMV infekce na rozvoj časně detekované 

KNSŠ. Proto prozatím žádný důkaz o vlivu CMV infekce či profylaxe CMV infekce na 

rozvoj  časně detekované KNSŠ. 

Je třeba poznamenat,  že neprokázání vlivu akutních rejekcí, CMV infekcí, 

potransplantační hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, diabetu na vývoj časně 

detekované KNSŠ nevylučuje vliv těchto možných rizikových faktorů na pozdější rozvoj 



koronární nemoci srdečního štěpu. Na rozdílnosti rizikových faktorů pro časně 

detekovanou KNSŠ a později prokázané koronární nemoci srdečního štěpu se může 

podílet zejména  doba od transplantace, která může představovat časový faktor, který 

jednotlivé rizikové faktory potřebují k poškození tepen srdečního štěpu. 

Prognostický význam časně detekované KNSŠ.

Na základě výsledků velkého množství studií je patrné, že abnormální nález na věnčitých 

tepnách  srdečního  štěpu negativním způsobem ovlivňuje prognosu příjemců transplan-

tace srdce . Víme, že patologický nález při angiografickém (36, 88 ) či intravasulárním 

ultrazvukovém  (37-42, 89 ) vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu v potrans-

plantačním období má negativní prognostický dopad  na prognosu příjemců transplantace 

srdce, přičemž negativní ovlivnění prognosy je dále závislé na tíži postižení věnčitých 

tepen. Víme rovněž, že pouhá změna ztluštění intimy v porovnání se vstupním 

vyšetřením představuje rizikový faktor pro přežití po transplantaci srdce (90 ). Bohužel 

z pohledu časně po transplantaci srdce detekované koronární nemoci srdečního štěpu byla 

řada těchto studií průřezového charakteru (35,40 ), v některých studiích nebyla prováděna 

vyšetření věnčitých tepen časně po transplantaci srdce ( 39-40, 88 ), některé ze  studií 

zkoumaly význam změny tlouštky intimy opakovaného vyšetření v porovnání s časným 

vyšetřením a nikoliv význam časně  detekované KNSŠ (90 ). Takže prakticky žádná 

studie se doposud nezabývala vlivem časně detekované KNSŠ.  Velmi překvapivě 

existují doposud pouze dvě publikované studie zabývající se uvedenou otázkou. Gao et 

al. (92 ), stejně jako Grauhan et al. (93 ) zcela překvapivě nenalezli žádný vliv časně 

detekované KNSŠ na přežití nemocných po transplantaci srdce. Tyto velké studie však na 

rozdíl od naší práce využívaly angiografické vyšetření věnčitých tepen jako vyšetřovací 

metodu k diagnostice KNSŠ. Jak je však uvedeno v úvodu práce, je naprosto zřetelné, že 

selektivní koronarografie významným způsobem podhodnocuje výskyt a závažnost 

KNSŠ. Pouze malá část pacientů ve studii autorů Gao et al podstoupilo intravaskulární 

ultrazvukové vyšetření věnčitých tepen, nicméně vliv IVUS nálezu na prognosu těchto 

nemocných uvedený ve výsledcích citované studie není. V současnosti tedy víme, že 

průkaz koronární nemoci srdečního štěpu představuje negativní rizikový faktor přežití 

nemocných po transplantaci srdce, ale ve skutečnosti nevíme, zda-li uvedené platí i pro 



časně detekovanou KNSŠ. Přes výsledky angiografické studie autorů Gao a kol jsme si 

otázku vlivu časně detekované KNSŠ   na prognózu nemocných  položili taktéž, přičemž 

k průkazu přítomnosti koronární nemoci jsme v naší studii využili intravaskulární 

vyšetření věnčitých tepen, jako vyšetření vyznačující se daleko lepší senzitivitou 

k průkazu koronární nemoci než angiografické vyšetření. 

V souboru našich pacientů se podařilo ukázat, že přežití nemocných s časně detekovanou 

KNSŠ  je statisticky významně horší oproti přežití ostatních příjemců (= bez časně 

detekované KNSŠ ). Na druhou stranu se nám však nepodařilo prokázat, že časně 

detekovaná KNSŠ sama o sobě představuje statisticky významný nezávislý rizikový 

faktor pro přežití. Jako jediný nezávislý rizikový faktor pro přežití nemocných v našem 

souboru byl identifikován pouze věk příjemce.  I některé ostatní rizikové faktory, kdy 

v případě jejich výskytu je v naší studijní populaci přežití příjemce statisticky významně 

negativně ovlivněno ( vyšší věk dárce, delší doba ischemie, status urgentního čekatele, 

hypertenze dárce, anamnézy diabetu u dárce, anamnézy kuřáctví u dárce, anamnézy 

poruchy metabolismu u dárce ) nepředstavovaly dle mnohorozměrné  analýzy  nezávislé 

rizikové faktory pro přežití. 

Je třeba přiznat, že celá řada obecně akceptovaných rizikových faktorů (2 ) nebyla v naší 

studii shledána nezávislými rizikovými faktory pro přežití. Důvodů pro takovouto 

diskrepanci je několik. Za prvé a především, naše studijní populace je z pohledu studia 

rizikových faktorů pro přežití příjemců transplantace srdce populací zřetelně 

preselektovanou. Naše studie ve skutečnosti stanovuje rizikové faktory přežití pouze těch 

příjemců transplantace srdce, kteří přežijí minimálně 4 týdny po transplantaci srdce. 

Nemocní, kteří zemřeli do 4 týdne od transplantace srdce nebyli zařazeni do  studijního 

souboru, neboť nesplňovali základní zařazovací podmínku- provedené invazivní 

vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu v odstupu 4 týdnů po transplantaci.  Za druhé, 

nemocní s dokumentovanou dysfunkcí srdečního štěpu v 4. týdnu po transplantaci rovněž 

nebyli pro očekávané zhoršené přežití zařazeni do studie ( 1 nemocný ). Za třetí, některé  

z obecně akceptovaných rizikových faktorů ovlivňujících dlouhodobé přežití příjemců 

transplantovaného srdce nemohly ovlivnit prognózu příjemců zařazených do naší studie 

neboť se u nemocných našeho souboru nevyskytovaly -předoperační závislost na 

mechanické podpoře oběhu ( extrakorporální oxygenace,  intraaortální balonková 



kontrapulzace, VAD ), předoperační invazivní podpora ventilace, předoperační náhrada 

renálních funkcí.   Řada jiných na velkých souborech demonstrovaných rizikových 

faktorů přežití ( HLA neshody ( respektive spíše se nevyskytovaly HLA shody ), CMV 

neshody, předoperačně vysoký panel reaktivních protilátek) se navíc nevyskytovala často 

v našem souboru, což jistě může vést k podcenění jejich významu na přežití nemocných 

po transplantaci srdce. Konečně počet zařazených nemocných do našeho souboru 

znemožňoval  podrobnou analýzu dat týkajících se klinického stavu nemocného v dalším 

potransplantačním sledování ( výskyt akutních rejekcí, hypertenze, diabetu, poruchy 

metabolismu lipidů, renálních fcí atd ). 

Přestože výskyt závažných kardiálních událostí byl ve skupině příjemců s časně 

detekovanou KNSŠ statisticky signifikantně vyšší oproti zbývajícím příjemců naší 

studijní populace, nepodařilo se nám  překvapivě prokázat, že průkaz časně detekované 

KNSŠ představuje nezávislý rizikový faktor pro výskyt závažných kardiálních událostí 

definovaných pro potřebu studie jako výskyt akutní koronární příhody, nutnost 

revaskularizace srdečního štěpu, výskyt poruch rytmu, výskyt srdečního selhání bez 

souvislosti s akutní rejekcí či nemocnění perikardu, úmrtí či nutnost retransplantace 

z důvodů koronární nemoci srdečního štěpu, náhlá smrt nezpůsobená akutní rejekcí či 

jiným objektivizovaným nekardiálním onemocnění. Jako nezávislé rizikové faktory 

výskytu závažné kardiální příhody po transplantaci srdce byly detekovány věk dárce a 

výskyt hypertenze ve 4 týdnu po transplantaci. 

Uvedené nálezy lze obdobně jako u výsledků angiografických studií (92-93 ) považovat 

za neočekávané, neboť víme, že průkaz koronární nemoci představuje negativní rizikový 

faktor pro přežití příjemců srdečního štěpu. Proč by uvedená skutečnost měla platit pouze 

pro koronární nemoc v pozdějším období po transplantaci srdce a neměla platit pro časně 

detekovanou KNSŠ jasné není. Teoretickým důvodem může být to, že riziko 

nepředstavuje vlastní přítomnost koronární patologie, ale dynamika změn postižení 

věnčitého řečiště, jak ukazují některé studie s intravaskulárním ultrazvukem (90 ). Tyto 

studie ukázaly, že mezi rizikové faktory přežití patří změna tlouštky intimy mezi 

vstupním ( časně po transplantaci srdce provedeném vyšetření ) a dalším ( alespoň jeden 

rok po transplantaci srdce provedeném vyšetření )  vyšetření. Tento teoretický předpoklad 

však nebude patrně příliš pravděpodobný, neboť na základě našich zkušeností  (94 ) 



v populaci příjemců postižených časně detekovanou KNSŠ dochází k progresi koronární 

patologie  v prvním roce po transplantaci v porovnání se vstupním vyšetření vždy- tudíž 

tato skupina pacientů by nadále měla patřit do vysoce rizikové skupiny. Navíc dle našich 

zkušeností představuje v období jednoho roku po transplantaci srdce  vznik de-novo ( tj. 

normální vstupní vyšetření a průkaz koronární nemoci srdečního štěpu v jednom roce po 

transplantaci srdce  ) koronární nemoci srdečního štěpu pouze malé procento, drtivá 

většina nemocných s jednoročním abnormálním nálezem na věnčitých tepnách měla 

prokázanou časně po transplantaci srdce detekovanou koronární nemoc srdečního štěpu 

(95 ). 

Příčina uvedených nálezů leží patrně v případě naší studie v počtu zařazených pacientů a  

příčinách jejich úmrtí. Je naprosto zřetelné, jak je ukázáno v tabulce č. 10, že přestože při 

rozboru jednotlivých příčin úmrtí představovala klinická manifestace koronární nemoci  

v souladu s obecně známými daty společně s nádory nejčastější příčinu úmrtí (hodno-

ceno při počtu 22 úmrtí ), z celkového počtu úmrtí však přestavovala pouze 27% všech 

úmrtí. Je tak patrné, že většina úmrtí (73% ) v našem souboru byla způsobena 

onemocněními, která s koronární nemocí nikterak nesouvisí. Přestože lze v krajním 

případě spekulovat, že nemocní s koronárním postižením mohou v porovnání z pohledu 

koronárního řečiště zdravými jedinci hůře tolerovat průběh jiných závažných onemocnění 

( např sepse ), ve skutečnosti vztah mezi koronární patologií a příčinami těchto úmrtí 

stanoven není a patrně ani být nemůže ( nádory, plicní embolizace, akutní rejekce..... ). 

Jak z tabulky č. 10 vyplývá, skupiny nemocných s a bez časně detekované KNSŠ se 

v příčinách úmrtí nikterak nelišily, s vyjímkou příčin smrti, které mohou být dány do 

souvislosti přímo s koronární patologií ( akutní koronární syndromy + náhlá smrt ). 

Kombinovaná příčina úmrtí – akutní koronární syndrom a náhlá smrt – se vyskytly pouze 

u nemocných s časně detekovanou KNSŠ, žádný z příjemců srdečního štěpu s normálním 

časným nálezem na věnčitých tepnách nezemřel na akutní koronární syndrom či náhlou 

smrtí bez průkazu akutní rejekce či jiného akutního onemocnění ( např plicní embolizace 

). Množství zařazených pacientů do studie a nízká četnost těchto příhod ( 6x ve skupině 

nemocných s časně detekovanou KNSŠ vs. 0x ve skupině příjemců s normálním nálezem 

na věnčitých tepnách časně po transplantaci ) však znemožňuje podrobné statistické 

zhodnocení.  Přestože se tak zdá, že na základě jednorozměrné analýzy a analýzy příčin 



úmrtí by mohla mít časně detekovaná KNSŠ vliv na přežití nemocných po transplantaci 

srdce, je to patrně výborné celkové přežití nemocných, relativně malý počet zařazených 

pacientů a nízký výskyt úmrtí, které způsobují malou statistickou sílu uvedené studie 

k průkazu, že časně detekovaná KNSŠ představuje nezávislý rizikový faktor přežití 

nemocných po transplantaci srdce. Obdobně je tomu tak i v případě vztahu časně 

detekované KNSŠ  a výskytem závažné kardiální události. Rovněž v tomto případě je 

zřetelné, že kardiální události, které jsou v přímé souvislosti s koronární nemocí srdce 

( akutní koronární příhody, syndrom námahové anginy pektoris ) se vyskytovaly častěji u 

nemocných s časně detekovanou KNSŠ. 

Výskyt klinických manifestací koronární nemoci.

Jak bylo v přehledu problematiky uvedeno, výskyt KNSŠ je jako jedna z mála nemocí 

udáván jako výskyt morfologických známek KNSŠ prokázané nějakou metodou ( nej-

častěji selektivní koronarografií či lépe  intravaskulárním ultrazvukem ). Tento postup 

vyjadřování výskytu onemocnění v populaci je však krajně neobvyklý, obyčejně je 

výskyt onemocnění v populaci vyjadřován na základě klinické manifestace onemocnění a 

následném potvrzení diagnosy.

Řadou studií bylo ukázáno, že  výskyt morfologických známek KNSŠ je v populaci 

příjemců srdečního štěpu velmi vysoký. V současné době je velmi otazné, k čemu je 

z klinického pohledu uvedené povědomí o velmi vysokém výskytu KNSŠ z pohledu 

ovlivnění přežití a kvality života příjemce transplantace srdce, neznáme-li  žádných 

možností jak KNSŠ efektivně ovlivňovat. 

Skutečný výskyt klinické manifestace koronární nemoci srdečního štěpu v literatuře 

udáván není. Graf č. 20 ukazuje výskyt závažné kardiální události  v naší studované 

populaci příjemců transplantace srdce. Ukazuje se, že v jednotlivých časových obdobích 

( ročně ) je závažnou kardiální událostí postiženo pouze v průměru 3.4% populace 

příjemců transplantovaného srdce ročně  ( od 0% po 7.8% ), smrtí z důvodů jasně 

způsobených koronární nemocí 1,5% příjemců transplantovaného srdce ročně a  akutní 

koronární příhodou či syndromem námahové anginy pektoris 2,24% příjemců 



transplantovaného srdce ročně ( viz graf č.22 ). Přestože tato čísla nejsou z populačního 

pohledu patrně příliš vysoká, kumulativní výskyt těchto událostí v relativně krátkém 

časovém období, daném průměrným přežíváním početně limitované populace nemocných 

po transplantaci srdce, činí z koronární nemoci srdečního štěpu závažný problém 

potransplantačního období. 

Výsledky naší práce naznačují, že klinické manifestace onemocnění se objevují daleko  

častěji u nemocných, u nichž byla již časně po transplantaci srdce prokázána KNSŠ. 

Protože je zřetelné, že klinická manifestace onemocnění se vyskytne pouze u menší části 

nemocných s morfologickými známkami  koronární nemoci a značná část takovýchto 

nemocných klinickou manifestaci onemocnění nevyvine je otazné, co je příčinou této

skutečnosti. Naše práce prokázala, že žádný z předtransplantačních, peritransplantačních 

a časně potransplantačních faktorů budoucí výskyt klinické manifestace koronární 

nemoci u nemocných s prokázanými morfologickými známkami  koronární nemoci 

nepredikuje. Bohužel, velikost naší studie neumožnila podrobně posoudit vliv dalšího 

potransplantačního období ( vliv poruchy metabolismu lipidů., vliv potrasnplantační 

hypertenze, vliv akutních rejekcí apod ) na výskyt klinické manifestace koronární nemoci 

srdečního štěpu u nemocných s prokázanými morfologickými známkami koronární 

nemoci srdečního štěpu. Prosté porovnání  ( tab. č. 14) průměrných hodnot krevního 

tlaku, rejekčního skóre, průměrné cholesterolémie, triglycidémie, výskytu diabetu či 

CMV IgM pozitivity mezi skupinami příjemců s časně detekovanou KNSŠ a současně 

přítomnou klinickou manifestací onemocnění a bez současně přítomné manifestace 

onemocnění neukazuje na žádné signifikantní rozdíly kromě hodnot BMI, kde naprosto 

v rozporu s očekáváním měli nemocní s klinickou manifestací onemocnění nižší BMI 

oproti příjemcům bez klinické manifestace onemocnění, což je nález obtížně 

vysvětlitelný. Přestože lze patrně považovat za  pravděpodobné, že riziko pro klinickou 

manifestaci koronární nemoci budou představovat právě vlastnosti dalšího 

potransplantačního období ať již imunologické či neimunologické povahy, vysoký výskyt 

klasických rizikových faktorů ( 96-97, tab. č.1), nízký výskyt akutních rejekcí ( jako 

možného klinického ukazatele proti-dárcovské imunitní aktivity )  a relativně krátké 

období možného sledování ( nemocní po transplantaci srdce ) číní pravděpodobně 

bezpečné určení těchto rizik jako velmi obtížné. Bezpečné určení možných rizik klinické 



manifestace koronární nemoci srdečního štěpu patrně vyžaduje větších souborů a možná i 

jiných parametrů odrážejících potransplantační období ( lepší ukazatele proti-dárcovské 

imunitní aktivity, podrobnější analýza poruch metabolismu lipidů, molekulárně-genetické 

ukazatele jako adhezivní molekuly, koagulační parametry, proteiny akutní fáze....... ). 

Limitace práce:

Jsme si vědomi několika limitací prezentované práce.  

1) První limitací je počet zařazených pacientů, kdy jsme byli schopni zařadit do 

studijních souborů pouze 83 příjemců z celkového počtu 166 provedených transplantací 

srdce za zvolené časové období. Příčiny k nezařazení velkého počtu příjemců ze 

zvoleného časového období jsou shrnuty v tabulkách č. 4 a 6. Rozhodujícími důvody pro 

nezařazení pacientů do studijních souborů byla zejména politika našeho centra týkající se 

provádění screeningových invazivních vyšetření věnčitých tepen a za druhé přechodně 

omezená dostupnost IVUS. Vzhledem k tomu, že jsme vyloučili statisticky významný 

rozdíl v základních demografických ukazatelích a přežití mezi studijními soubory a jim 

odpovídajícími skupinami nezařazených pacientů  ( tabulky č 5,7, graf. č 7) domníváme 

se, že zvolené studijní soubory pacientů jsou reprezentativními vzorky námi studované 

populace příjemců transplantace srdce. Velikost studijího souboru pak nepříznivě 

ovlivnila i možnosti studia rizikových faktorů ( nemožnost podrobné analýzy dat 

z dlouhodobého sledování jedinců ) pro přežití, výskyt závažných kardiálních událostí a 

výskyt klinických manifestací koronární nemoci. 

2) Druhou limitací je retrospektivní charakter  studie. Retrospektivní charakter studie   

ovlivnil zejména  posouzení vlivu některých vlastností dárce na výskyt časně detekované 

KNSŠ ( anamnéza hypertenze dárce, porucha metabolismu lipidů dárce, anamnéza 

kouření u dárce ). Na druhé straně toto možné podcenění vlivu těchto možných 

rizikových faktorů nikterak neovlivňuje „ výsledky“  ostatních peri- a po-transplantačních 

faktorů. Navíc pakliže by u některého z těchto parametrů dárce byl prokázán vliv na 

výskyt časně detekované KNSŠ, tento nález by tak ještě více potvrdil význam 

charakteristik dárce pro vývoj časně detekované KNSŠ. 

3) Svým  uspořádáním tato studie nebyla schopna prokázat přímý dárcovský původ či 

etiologii vzniku časně detekované KNSŠ.  Nadále tak zústávají v platnosti tři možnosti, 



jakým způsobem mohou vlastnosti dárce ovlivnit výskyt časně detekované KNSŠ. První 

možností je koronární arteriosleróza vzniklá za života dárce a přenesená v průběhu 

transplantace. Druhou možností je přítomnost endoteliální dysfunkce věnčitých tepen 

vzniklé před orgánovým odběrem a přenesené v průběhu transplantace srdce. Za třetí  

nelze opomenout dárcem determinovanou „náchylnost“ (včetně genetických predispozic ) 

věnčitých tepen dárce k různým endoteliálm poškozením. V neposlední řadě pak nelze 

doposud vyloučit endoteliální dysfunkci či koronární nemoc vzniklou nově až po 

proběhlé transplantaci. 

4) Naše studie se koncentrovala výhradně na problematiku časně detekované KNSŠ a 

nikoliv na problematiku koronární nemoci v oddáleném období po transplantaci. 

Vzhledem k tomu, že nebyla prováděna žádná sériová invazivní vyšetření věnčitých 

tepen nevěnuje se naše práce vůbec dalšímu vývoji časně detekované KNSŠ v čase, 

včetně faktorů ovlivňující tento vývoj či jeho dopadu na klinický osud příjemců 

transplantace srdce. Ze stejného důvodu se naše studie nevěnovala problematice vztahu 

mezi časně detekovanou KNSŠ a v oddáleném období prokázanou koronární nemocí.  

Nezaobírali jsme se vůbec identifikací rizikových faktorů pro vývoj koronární nemoci 

v oddáleném období po transplantaci, ani prognostickým významem koronární nemoci 

detekované v oddáleném období po transplantaci, neboť tato problematika byla 

předmětem výzkumu již celé řady studií.

Klinický význam práce. Možnosti dalšího výzkumu.

Z klinického pohledu s sebou přináší naše práce několik praktických poznatků. Naše 

práce ukazuje, že již velmi časně po transplantaci je srdeční štěp řady  příjemců postižen  

koronární nemocí.  Protože předpokládáme rozhodující úlohu vlastností dárce na výskyt 

časně detekované KNSŠ, může se zdát její výskyt velmi obtížně ovlivnitelný, nebudeme-

li chtít zpřísnit kriteria pro akceptaci dárce. Vzhledem k nutnosti neustálého rozšiřování 

zdroje dárců je však patrný trend přesně opačný. Proto tak lze do budoucna očekávat 

spíše zvýšení výskytu  časně detekované KNSŠ. 

Přes identifikaci klinicky relevantních rizikových faktorů pro výskyt časně detekované 

KNSŠ zústává její přesný původ nadále neznámý. Neustále nevíme, jakou část z časně 



detekované  KNSŠ představuje nutně existující z dárce přenesená ateroskleróza, a jakou 

část představuje potransplantačně nově vzniklá koronární nemoc. Nevíme ani,  v jakém 

rozsahu  a zda-li vůbec dochází ke změnám na věnčitých tepnách v období  od 

transplantace do doby průkazu časně detekované KNSŠ ( nejčastěji 4. týden po 

transplantaci ). Znalost odpovědí na tyto otázky by nám mohla umožnit zvážit možnosti 

přeci jenom ovlivnění výskytu či alespoň rozsahu časně detekované KNSŠ. 

V současné době se nacházíme ve stavu kdy víme, že srdeční štěp řady příjemců je již 

časně po transplantaci postižen koronární nemocí srdečního štěpu, patrně jsme schopni 

výskyt časně detekované KNSŠ predikovat a jsme schopni takto postižené  jedince 

diagnostikovat. Vzhledem k neznalosti přesné etiologie vzniku časně detekované KNSŠ 

však již nevíme, zda-li v prvních 4 týdnech nepropásáme možnost ovlivnění jejího 

výskytu či alespoň ovlivnění jejího rozsahu. Vzhledem k této zásadní neznalosti nevíme, 

zda-li nějaké léčebné intervence zaměřené na ovlivnění výskytu či rozsahu časně 

detekované KNSŠ  nemohou ovlivnit celkový osud nemocných. Zodpovězení přesné 

etiologie časně detekované KNSŠ ( z dárce přenesená ateroskleróza vs. potransplantačně 

nově vzniklá koronární nemoc ), znalost osudu věnčitých tepen v období od transplantace 

srdce po dobu průkazu časně detekované KNSŠ by tak mohlo přinést užitečné podklady 

k zvážení možností ovlivnění ranné fáze koronární nemoci srdečního štěpu a potažmo tak 

prognózy nemocných. 

Naše práce ukazuje, že přežití příjemců s časně detekovanou KNSŠ je zřetelně horší 

oproti ostatním jedincům.  Stejně tak ukazuje, že výskyt kardiálních událostí včetně  

klinických manifestací koronární nemoci je u příjemců s časně detekovanou KNSŠ  vyšší 

oproti ostatním příjemcům. Z tohoto pohledu se logicky nabízí otázka screeningového 

provádění časného invazivního vyšetření věnčitých tepen v populaci příjemců srdce 

k identifikaci nemocných s očekávaně zhoršenou prognózou. Z klinického pohledu však 

takto získaná informace je hodnotná pouze tehdy, jsme-li  schopni na jejím základě 

léčebně ovlivnit přežití či kvalitu života nemocného. Současný stav znalostí nám však 

žádnou takovou možnost nedává. Proto dle našeho názoru tak v současné době neexistuje 

oprávnění k provádění screeningového invazivního vyšetření věnčitých tepen srdečního

štěpu časně po transplantaci k identifikaci příjemců s očekávaně zhoršenou prognózou. 

Naše práce navíc naznačuje, že pouze část nemocných s časně detekovanou KNSŠ 



vyvine klinickou manifestaci onemocnění. Jaká jsou rizika pro klinickou manifestaci 

koronární nemoci však neznáme, nejsme v současné době vůbec schopni identifikovat 

nemocné v nejvyšším riziku ( nemocní s časně detekovanou KNSŠ, kteří vyvinou 

klinickou manifestaci nemocnění ( akutní koronární syndrom, náhlou smrt.... )).  Je to 

nicméně právě tato skupina vysoce rizikových jedinců, která by mohla z agresivních 

léčbebných intervencí nejvíce profitovat. 

Zůstáva však zásadní otázkou, zda-li skutečně existuje léčebná možnost, kterou lze úmrtí 

či klinickou manifestaci onemocnění oddálit. K tomu, abychom věděli jakým směrem se 

mají tyto možné léčebné postupy ubírat je nejprve třeba zodpovědět otázku příčin či 

faktorů, kterou jsou spojeny s klinickou manifestací onemocnění, což se v naší studii díky 

velikosti studijního souboru bohužel nepodařilo.  Teprve poté je možné se pokusit 

identifikované rizikové faktory intervenovat s otázkou ovlivnění prognózy nemocných.  

Jako první se samozřejmě nabízí možnost radikálního ovlivnění klasických rizikových 

faktorů jako obezity, diabetu, hypertenze či poruch metabolismu lipidů, ale zda-li tento 

postup ovlivní osud nemocných s časně detekovanou KNSŠ musí ukázat až další 

výzkum. Na druhé straně nelze nepoznamenat, že v populaci příjemců transplantace srdce 

by vzhledem k vysoké rizikovosti stran koronárního onemocnění měla být agresivní 

kontrola klasických rizikových faktorů aterosklerózy samozřejmostí u všech nemocných. 

                                                                

Závěr:

Studiem  reprezentativního vzorku z populace příjemců transplantace srdce jsme v naší 

studii prokázali častý výskyt časně po transplantaci detekované koronární nemoci 



srdečního štěpu. Prokázali jsme, že kromě věku dárce a BMI příjemce žádný z velkého 

množství testovaných pre-, peri- či časně po-transplantačních faktorů , ať již 

imunologické či neimunologické povahy, nepředstavuje rizikový faktor pro přítomnost 

časně po transplantaci detekované koronární nemoci srdečního štěpu.   Tento nález 

společně s výsledky jednorozměrné analýzy výrazným způsobem podporují teorii o 

rozhodující úloze vlastností dárce v rozvoji časně po transplantaci detekované koronární 

nemoci srdečního štěpu. 

Přestože jsme prokázali, že přežití příjemců s časně po transplantaci detekovanou 

koronární nemocí srdečního štěpu  je statisticky významně horší oproti takto 

nepostiženým příjemcům, nepodařilo se nám prokázat, že časně po transplantaci 

detekovaná koronární nemoc srdečního štěpu představuje v populaci našich příjemců ( tj. 

příjemců, kteří přežili alespoň 4 týdny po transplantaci ) nezávislý negativní rizikový 

faktor přežití.  

Stejný závěr se pak týká i vlivu přítomnosti časně po transplantaci detekované koronární 

nemoci srdečního štěpu na výskyt závažných kardiálních událostí, které se statisticky 

významně častěji vyskytují právě ve skupině takto postižených příjemců. I zde se nám 

nepodařilo prokázat, že časně po transplantaci detekovaná koronární nemoc srdečního 

štěpu představuje nezávislý rizikový faktor pro výskyt závažné kardiální události.  

V naší práci jsme dále ukázali na výskyt klinických manifestací koronární nemoci 

v populaci příjemců našeho studijního souboru. Ukázali jsme, že přestože je koronární 

nemoc srdečního štěpu i v případě populace našeho studovaného souboru jednou 

z nejčastějších příčin smrti, úmrtí jasně způsobené koronární nemocní srdečního štěpu 

postihne ročně průměrně pouze 1,4% příjemců OTS.  Dále jsme ukázali, že klinická 

manifestace koronární nemoci srdečního štěpu ( akutní koronární syndromy, srdeční 

selhání způsobené koronární nemocí, syndrom anginy pectoris ) postihne ročně

v průměru 2,24% příjemců transplantace srdce. Nepodařilo se nám však prokázat žádný 

rizikový faktor, který by mohl být spojený s klinickou manifestací onemocnění. 
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